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Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane a poplatky obce Valaská 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

 

Materiál sa doručuje: 

1. Starosta obce 

2. Zástupca starostu obce 

3. Poslanci obecného zastupiteľstva 

4. Hlavná kontrolórka obce Valaská 

5. Prednostka obecného úradu 

6. Zapisovateľka 

7. Komisie: - 

 

 

Počet príloh: - 

Dátum vyexpedovania materiálu:  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce Podpis: 

Vypracoval: Ing. Zuzana Slivková 

Funkcia: SOR na úseku ekonomickom 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

 z 23. riadneho rokovania 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 22. júna 2022 

           

 
K bodu 6.4.  programu:      Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane   

a poplatky obce Valaská 

             

 

 

Uznesenie č. ......./2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

V zmysle článku  XI. Nakladanie s pohľadávkami  bodu 3. písm. b) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce  Valaská návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane 

a poplatky obce Valaská a to:  

a) fyzickej osobe: Oľga Blahútová, nar. 29.05.1952, bytom Nám. 1.mája 459/3, Valaská 

v sume 204,51 EUR 

b) fyzickej osobe: Jozefína Adamovičová, nar. 15.03.1944, bytom Hronská 429/22, 

Valaská, v sume 115,65 EUR 

c) fyzickej osobe: Róbert Baran, nar. 21.07.1967, bytom Hronská 429/22, Valaská, 

v sume 115,67 EUR 

d) fyzickej osobe: Ondrej Harvan, nar. 25.01.1947, bytom Robotnícka 367/27, Valaská, 

v sume 651,54 EUR 

e) fyzickej osobe: Svetlana Oláhová, nar. 09.05.1981, bytom Hronská 429/22, Valaská, 

v sume 146,76 EUR 

f) fyzickej osobe: Ladislav Pružina, nar. 17.08.1966, bytom Strojárenská 319/48, 

Valaská v sume 284,80 EUR 

g) fyzickej osobe: Ladislav Pružina, nar. 18.07.1934, bytom Strojárenská 319/48, 

Valaská, v sume 428,41 EUR 

h) fyzickej osobe: Peter Skaloš, nar. 24.06.1953, bytom Dr. Clementisa 1218/18, Brezno, 

v sume 2 237,61 EUR 

i) spoločnosti Pellini a.s., IČO: 459 676 44, sídlo: Skuteckého 126/15, Banská Bystrica, 

v sume 192,37 EUR 

j) spoločnosti UNI s.r.o., IČO: 316 394 11, sídlo: SNP 49, Brezno, v sume   

1 362,02 EUR 

k) spoločnosti Potraviny KAČKA a.s., IČO: 366 203 19, sídlo: Dukelských hrdinov 2, 

Lučenec, v sume 286,00 EUR 

Pohľadávky bod a) až k) vyčíslené v celkovej sume: 6025,34,- EUR ( slovom 

šesťtisícdvadsaťpäť EUR, tridsaťštyri centov) 

 

 

 



Dôvodová správa: 

Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok je spracovaný v súlade so Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská, v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve a znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR z 8. 8. 2007 č. 

MF/16786/2001-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 

účtovnej osnove pre RO, PO, štátne fondy, obce a VÚC.  

Pohľadávka v písm. a) d) a e) je viac ako 10 rokov stará a zo všetkých okolností je zrejmé, že 

pohľadávka je nevymožiteľná, prípadne jej vymáhanie by bolo neefektívne. 

Fyzické osoby uvedené v písm. b), c), g) sú zosnulé. Dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť 

uspokojená ani vymáhaním na dedičoch dlžníka. 

Pohľadávky uvedené v bode f) fyzická osoba je vo výkone trestu a nie je možné pohľadávku 

vymôcť. 

Pohľadávky uvedené v bode h) až k) sú nevymožiteľné. Z okolností je zrejmé, že pohľadávka 

je nevymožiteľná, prípadne jej vymáhanie je neefektívne.  

 

 

 

 

V obci Valaská, dňa  

 

               ................................. 

        Mgr. Peter Jenča 

                Starosta obce Valaská 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


