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dňa 19. 10. 2017

NOVÁ VES

Spišská Nová Ves, 10. 10. 2017

PREDMET: Návrh na odpis nedaňových pohľadávok mesta

Spišská Nová Ves

Predkladá:

Spracoval:

Prerokované:

Důvod predloženia:

Prizvaný:

PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenía

s finančnou komísiou pri MsZ, dňa 2. 10. 2017

nevymožiteľnosť pohl‘adávok

Podpisy:

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupitel‘swo v Spišskej Novej Vsi

1. schvaľuje
návrh na odpis nedaňových pohľadávok mesta Spišská Nová Ves v celkovej výške
85 120,58 Eur

2. ukladá
odpísať nedaňové pohľadávky vo výške 85 120,58 Eur podľa predloženého zoznamu

zodpovedná: prednostka MsÚ

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO

termín: do 30. 11. 2017
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Dóvodová správa

Mesto Spišská Nová Ves prenajíma pozemky, byty a nebytové priestory vo svojom
vlastnfctve tretím osobám, za úČelom ich následného využfvania na základe nájomných zmlúv.
V prípade, že nájomca nie je schopný platíť nájomné a ďalšie dohodnuté platby v súlade so
zmluvou, prenajfmateľ (mesto Spišská Nová Ves) ich prostrednfctvom pfsomných výziev
upozorňuje na nedoplatok a s tým spojené nás‘edky. Ak napriek opakovaným výzvam nájomca
neuhradí závázky vyplývajúce z uzavretej nájomnej zmluvy, prenajímateľ mu na základe
príslušného zákona a ustanovenia zmluvy vypovedá nájomnú zmluvu s upozornenfm, že po
uplynutí výpovednej doby je povinný priestor odovzdať, vyprataný, vymal‘ovaný, v stave
zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu.

Wh, ktorý vznikol v súvislosti s užfvaním priestorov, sa následne prostredníctvom
právneho oddelenia žaluje, a to podaním žaloby s návrhom na vydanie platobného rozkazu na
miestne prfslušný v tomto prfpade Okresný súd v Spišskej Novej Vsi (súdny poplatok podľa
zák. Č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení
neskorších predpisov je vo výške 6% z hodnoty predmetu sporu — z dlžnej sumy, min. 16,50 €‚
najviac 16 596,50€). Vydaný platobný rozkaz, voči ktorému nebol podaný odpor
s odóvodnenfm, má účinky právoplatného rozsudku a stáva sa tak exekučným titulom v súlade
s 45 zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuČnej Činnosti (EXekučný poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po doruČenf
právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia pristupuje mesto Spišská Nová Ves opäť
k opakovanej výzve na dobrovoľné uhradenie nedoplatku. Nerešpektovanie tejto výzvy je
dóvodom núteného výkonu rozhodnutia, a teda podania návrhu na vydanie poverenia
exekútorovi na vykonanie exekúcie (súdny poplatok 16,5O€) jedným zo spósobov podľa 63
Exekučného poriadku, pričom exekúciu možno vykonať:

a) zrážkami zo mzdy a z mých prfjmov,
b) prikázaním pohl‘adávky,
c) predajom hnuteľných vecí,
d) predajom cenných papierov,
e) predajom nehnuteFnosti,

O predajom podniku,
g) príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez
príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur
nemožno exekúciu vykonať predajom nehnutel‘nosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt podVa osobitného predpisu.

Exekučné konanie, v závislosti od predpokladu vymoženia pohľadávky, prebieha cca 5
a viac rokov. Na základe správy o stave vymoženia pohľadávky doručenej od súdneho
exekútora, ktorý vedle exekučné konanie, je v prfpade odporúčania na zastavenie konania pre
nevymožiteľnosť pohľadávky, podávaný návrh na zastavenie exekúcie. Oprávnený (mesto
Spišská Nová Ves) je napriek nevymožiteľnosti pohľadávky povinný nahradit‘ exekútorovi
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trovy exekučného konania. Následne je pohľadávka predložená mestskému zastupiteľstvu na

odpis.

Pokiaľ ĺde o vymáhanie dlhov za nájom mestských bytov, ich vymožiteľnosť je takmer

nulová, ato z dóvodu nemajetnosti väčšiny nájomcov, pochádzajúcich zo sociálne

znevýhodneného prostredia, príp. zo sociálne slabších rodín, ktorých jediným pr(jmom sú

zvyčajne len sociálne dávky, resp. dávky v hmotnej núdzi, ktoré nie je možné postihnúť

výkonom exekúcie. V praxi sa však osvedčil inštitút osobitného prfjemcu, kde príspevok je na

bývanie je uhrádzaný priamo mestu. Mesto z tohto prfspevku uhradí časť nájomného

a preddavkov na úhradu plnenia — služieb spojených s bývaním a časť poplatku za komunálny

odpad, priČom zvyšok sa vyplatí poberateľovi dávky v hmotnej nůdzi. Niektorí nájomcovia

(dlžnfci) sami žiadajú o zaradenie do režimu osobitného príjemcu, pretože získavajú istotu

uspokojenia určitých potrieb, ktoré by si sami pri vlastnom hospodárení nedokázali

zabezpečiť. Na druhej strane je potrebné poukázať aj na to, že zmena oproti

predchádzajúcemu stavu je zaznamenaná len počas uplatňovania osobitného prfjemcu a po

ukončení režimu osobitného príjemcu (po úhrade celej dlžnej sumy) sa v mnohých prípadoch

život poberateľov vracia do starých koľají.

Úspešnosť vymáhania dlhov u právnických osób a fyzických osób — podnikateľov sa vo

zvýšenej miere lýka len podnikateľov, ktorí sú živnostnfkmi vzhľadom k tornu, že v súlade

s Obchodným zákonníkom ručia za vzniknuté dlhy celým svojim majetkom. Pro blémovejšie je

to v prípade s.r.o. — čiek, ktoré sfce ručia za svoje záväzky celým svojim majetkom, avšak nie

majetkům súkromnej osoby — spoločníka, ktorý ručí za závázky iba výškou svojho

nesplateného vkladu Tieto spoločnosti preto v prfpade zadĺženia pristupujú k jej zrušeniu,

a teda vymáhanie viac neprichádza do úvahy a exekúcia sav týchto prípadoch zastavuje.

Prílohou tohto materiálu je zoznam pohľadávok určených na odpis v r. 2017 z důvodu,:

a) že exekúcia bola zastavená pre nevymožitel‘nosť pohľadávky

b) že povinný nie je občanom SR, nemá v SR žiaden majetok a územná působnost‘ súdneho

exekútora je ohraničená územím SR,

c) že povinný zomrel a nezanechal žiaden majetok, pnp. majetok nepatrnej hodnoty,

d) hospodárnosti, pretože s vymáhaním pohl‘adávky sú spojené neprimerane vysoké

náklady, ktoré by presiah)i vymáhanú sumu.

Príloha tohto materiálu sa nezverejňuje vzhľadom na to, že dokument obsahuje osobné

údaje podl‘a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpĺsov.

V Spišskej Novej Vsi, 10. 10. 2017

Vypracova]: JUDr. Lucia Baldovská
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