
 
 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

Číslo poradia: 6.7. 

 

22. jún 2022 

  23.  riadne rokovanie obecného zastupiteľstva 

Číslo spisu: 

 

 

 

 

Rozhodnutie  o upustení vymáhania pohľadávok v kompetencii starostu obce 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Dôvodová správa  

3. Rozhodnutie starostu obce o upustení vymáhania pohľadávok v kompetencii starostu 

obce 

 

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: Finančná a správy majetku 

 

 

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 6.7.  programu:  Rozhodnutie  o upustení vymáhania pohľadávok v kompetencii 

starostu obce 

             

 

 

Uznesenie č. ......./2022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

BERIE NA VEDOMIE 

 

Rozhodnutie starostu obce  o upustení od vymáhania pohľadávky v zmysle článku  XI. 

Nakladanie s pohľadávkami  bodu 3. písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce  Valaská, pričom výška upustených pohľadávok predstavuje  sumu 357,59,- EUR.  

 

 

Dôvodová správa: 

Starosta využil ustanovenie článku XI. Nakladanie s pohľadávkami bodu 3. písm. a ) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská, kde o upustení od vymáhania 

pohľadávok rozhoduje starosta obce pri pohľadávkach uvedených v ods. 1 článku XI. týchto 

zásad v nominálnej hodnote do 100,- EUR.  Jedná sa o pohľadávky, ktoré sú podľa právnej 

stránky nevymožiteľné , prípadne ich vymáhanie je neefektívne.  

 

 

 

V obci Valaská, dňa  

 

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

        Mgr. Peter Jenča 

               Starosta obce Valaská 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa: 

Starosta využil ustanovenie článku XI. Nakladanie s pohľadávkami bodu 3. písm. a ) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Valaská, kde o upustení od vymáhania 

pohľadávok rozhoduje starosta obce pri pohľadávkach uvedených v ods. 1 článku XI. týchto 

zásad v nominálnej hodnote do 100,- EUR.  Jedná sa o pohľadávky, ktoré sú podľa právnej 

stránky nevymožiteľné , prípadne ich vymáhanie je neefektívne.  

Prehľad upustených pohľadávok v kompetencii starostu obce 

 

I. Pohľadávky - dane a poplatky obce Valaská: 

a) fyzickej osobe: Eva Sedláčková, nar. 16.08.1959, bytom Nám. 1.mája 459/1, Valaská, 

v sume 53,81 EUR    

b) fyzickej osobe: Anna Štábelová, nar. 06.06.1944, bytom TDH 443/27, Valaská, 

v sume 33,19 EUR  

c) fyzickej osobe: Leo Proche, nar. 26.09.1956, bytom MPČĽ 40, Brezno, v sume 16,59 

EUR 

 

II.  Pohľadávky  - vodné stočné:  

a) fyzickej osobe: Ružena Berkyová, nar. 3. 10. 1976,  Robotnícka 658/658, Valaská; 

v sume 95,- EUR; 

b) fyzickej osobe: Viera Brišová, nar. 5. 6. 1953, TDH 455/40, Valaská; v sume 93,- 

EUR; 

c) fyzickej osobe: Erika Mikulášová, nar. 29. 2. 1973, Štiavnička 65, Podbrezová, 40,- 

EUR  

d) fyzickej osobe: Pavel Vetrák, nar. 03.01.1961, bytom Strojárenská 309/32, Valaská, 

v sume 24,00 EUR 

e) fyzickej osobe: Margita Škultétyová, nar. 15. 2. 1923, bytom Robotnícka 367/29, 

Valaská, v sume 2,00 EUR 

 

Pohľadávky v bode I. a), b), c) a v bode II. e) boli vyradené z dôvodu úmrtia fyzickej osoby.   

Pohľadávky v bode II.) - jedná sa o nedaňové pohľadávky  z rokov 2018 a staršie. Výmery  za 

vodné stočné boli vystavené bez zmluvného podkladu. Pohľadávky sú z právneho hľadiska 

nevymožiteľné.  

Pohľadávky uvedené v bodoch I. a) až d) a II. a) až e)  sú vyčíslené v celkovej sume 357,59,- 

EUR.  

 

 

Spracovala: 

Ing. Zuzana Slivková, SOR na ekonomickom úseku 


