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Materiál na rokovanie 4. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva  

v Šamoríne 

 

 

V Šamoríne, dňa 11.04.2019 

  

Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky  

MPBH Šamorín s.r.o. 

 

 

Predkladá: Csaba Orosz, primátor 

Spravodajca: Ing. Imrich Tóth, predseda komisie finančnej a správy majetku mesta 

Vypracoval: Kolektív pracovníkov MPBH Šamorín s.r.o. 

Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku mesta s odporúčaním na schválenie 

dňa 3.4.2019  

 

Dôvodová správa: 

 

MPBH Šamorín s.r.o. inventarizáciou pohľadávok zistilo, že v účtovnej evidencii má 

evidované pohľadávky, ktoré sú nevymožiteľné. Ide o pohľadávky za vyúčtovanie 

prevádzkových nákladov a nájmu voči spoločnostiam ARFER  s.r.o. a Privát farm DUVAL-

CO, ktoré už nevykazujú žiadnu činnosť. Podľa § 18 ods. 7 VZN 3/2015 (Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šamorín) zo dňa 30.06.2015,  na odpustenie 

dlhu nad 1 500 EUR je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019 po prerokovaní 

predloženého materiálu 

 

A/ Konštatuje 

1) pohľadávka spoločnosti ARFER  s.r.o. vo výške 52.048,30 € pozostáva z nezaplateného 

nájomného do 31.12.2013 a z vyúčtovania prevádzkových nákladov do konca roku 2015. 

Uvedená pohľadávka bola neúspešne vymáhaná v exekučnom konaní. Podľa našich zistení 

(viď OR SR) bola spoločnosť ARFER s.r.o. v roku 2016 zlúčená do spoločnosti Košo music 

production, s.r.o. (IČO: 44 258 208), ktorá bola následne v roku 2016 zlúčená do spoločnosti 

Vykúpto.sk s.r.o. (IČO: 46 895 523). Uvedená pohľadávka je nevymožiteľná a s ďalším 

vymáhaním by vznikli pre spoločnosť zbytočné náklady.  
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2) pohľadávka Privát farm DUVAL-CO vo výške 20.932,37 € pozostáva z vyúčtovania 

prevádzkových nákladov reštaurácie SAMARIA p. Ing. Dudáša v MsKS do roku 2012. 

Uvedená pohľadávka bola tiež neúspešne vymáhaná v exekučnom konaní. Podľa  zistení (viď 

LV č. 1036 obec Čenkovce, katastrálne územie Maslovce) je na Ing. Dudáša vedených  veľké 

množstvo exekučných konaní a pravdepodobnosť, že by pohľadávka bola čo i len čiastočne 

uhradená, je nulová.  

 

B/ Schvaľuje  

odpis pohľadávky podľa vyššie uvedených v celkovej  sume  72.980,67 €.  

 

 

 


