Dôvodová správa
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky:

V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom MČ Košice – Dargovských hrdinov
a s majetkom zvereným do správy MČ Košice – Dargovských hrdinov, schválených
uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Košice – DH č. 159/2013, v znení dodatkov č.1 a 2,
môže starosta na základe čl.8, rozhodnúť o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky nad
3500 eur po predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva mestskej časti.
Návrh sa týka dlžníka – povinného – Ján Chlebana - SILVIA, naposledy bytom
Ovručská 4, 040 22 Košice, IČO: 33 633 932, EX 1096/2006, pohľadávka s prísl. vo výške
8 286,22 eur.
Oprávnenému – Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov vznikol nárok na
pohľadávku s prísl. voči povinnému vo výške 8286,22 eur, vykonateľným exekučným titulom
na peňažné plnenie a to rozsudkom OS KE I. sp. zn. 19C 123/2005 zo dňa 09.03.2006.
Dlh voči mestskej časti vznikol z titulu neuhrádzania nájomného za prenájom
nebytových priestorov v OC Laborec na ul. Povstania českého ľudu 1 v Košiciach a
neuhrádzania úhrad za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Exekútorovi p. JUDr. Jánovi Sokolovi, poverenom výkonom exekúcie zo dňa
06.09.2006 sa nepodarilo dlhodobo vymôcť pohľadávku v prospech oprávneného.
Pohľadávka sa tak stala dlhodobo nevymožiteľnou.
Dňa 02.03.2020 došlo ex lege (zo zákona) k zastaveniu starej exekúcie EX
1096/2006, podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých
exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože uplynula rozhodná
doba – 5 rokov od poverenia na výkon exekúcie. K predĺženiu rozhodnej doby nedošlo
a nejde o takú starú exekúciu, ktorá sa nezastavuje.
Ak v rozhodnej dobe nedošlo k vymoženiu celého vymáhaného nároku, platí, že sa
nezistil majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov starej exekúcie.
Ukončenie predmetnej exekúcie bolo viazané na doručenie „upovedomenia
o zastavení starej exekúcie“ exekučnému súdu, k čomu došlo dňa 07.04.2020. Týmto dňom
sa považuje exekučné konanie za ukončené.
Na základe vyššie uvedených skutočností, navrhujeme schváliť návrh na trvalé
upustenie od vymáhania pohľadávky s prísl. a jej následné odpísanie vo výške 8286,22 eur.
V Košiciach, dňa 25.05.2020

Mgr. Jaroslav Suleň, v.r.
ved. odd. OPaS

Dôvodová správa
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky:

V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom MČ Košice – Dargovských hrdinov
a s majetkom zvereným do správy MČ Košice – Dargovských hrdinov, schválených
uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Košice – DH č. 159/2013, v znení dodatkov č.1 a 2,
môže starosta na základe čl.8, rozhodnúť o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky nad
3500 eur po predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva mestskej časti.
Návrh sa týka dlžníka – povinného – Vojtech Vrábel - BELLY, naposledy bytom
Moldavská 9, 040 11 Košice, IČO: 30 681 561, EX 496/2005, pohľadávka s prísl. vo výške
12 572,17 eur.
Oprávnenému – Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov vznikol nárok na
pohľadávku s prísl. voči povinnému vo výške 12 572,17 eur, vykonateľným exekučným
titulom na peňažné plnenie a to rozsudkom OS KE II. sp. zn. 27C 1046/2001 zo dňa
27.06.2005.
Dlh voči mestskej časti vznikol z titulu neuhrádzania nájomného za prenájom
nebytových priestorov v OC Laborec na ul. Povstania českého ľudu 1 v Košiciach a
neuhrádzania úhrad za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Exekútorovi p. JUDr. Jánovi Sokolovi, poverenom výkonom exekúcie zo dňa
25.10.2005 sa nepodarilo dlhodobo vymôcť pohľadávku v prospech oprávneného.
Pohľadávka sa tak stala dlhodobo nevymožiteľnou.
Dňa 06.02.2020 došlo ex lege (zo zákona) k zastaveniu starej exekúcie EX 496/2005,
podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože uplynula rozhodná doba – 5 rokov od
poverenia na výkon exekúcie. K predĺženiu rozhodnej doby nedošlo a nejde o takú starú
exekúciu, ktorá sa nezastavuje.
Ak v rozhodnej dobe nedošlo k vymoženiu celého vymáhaného nároku, platí, že sa
nezistil majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov starej exekúcie.
Ukončenie predmetnej exekúcie bolo viazané na doručenie „upovedomenia
o zastavení starej exekúcie“ exekučnému súdu, k čomu došlo dňa 16.03.2020. Týmto dňom
sa považuje exekučné konanie za ukončené.
Na základe uvedených skutočností, navrhujeme schváliť návrh na trvalé upustenie od
vymáhania pohľadávky s prísl. a jej následné odpísanie vo výške 12 572,17 eur.
V Košiciach, dňa 25.05.2020

Mgr. Jaroslav Suleň, v.r.
ved. odd. OPaS

Dôvodová správa
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky:

V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom MČ Košice – Dargovských hrdinov
a s majetkom zvereným do správy MČ Košice – Dargovských hrdinov, schválených
uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Košice – DH č. 159/2013, v znení dodatkov č.1 a 2,
môže starosta na základe čl.8, rozhodnúť o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky nad
3 500 eur po predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva mestskej časti.
Návrh sa týka dlžníka – povinného – MAMA DELIKATES FAMILY, s. r. o, sídlo Tr. G.
L. Svobodu, OC Ondava, 040 22 Košice, IČO: 31 652 298, EX548/2004, EX20/2007 –
pohľadávka 13 266,07 €.
Oprávnenému – Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov vznikol nárok na
pohľadávku s prísl. voči povinnému vo výške 13 266,07 eur, vykonateľným exekučným
titulom na peňažné plnenie a to rozsudkom OS KE I. sp. zn. 29Er/2148/2004 zo dňa 27. 09.
2004 a 40Er/197/2007 zo dňa 02. 02. 2007.
Dlh voči mestskej časti vznikol z
právnických osôb

titulu neuhrádzania dane z nehnuteľnosti

Exekútorovi JUDr. Štefanovi Barilikovi, poverenom výkonom exekúcie zo dňa 30. 09.
2004 a 07. 02. 2007 sa nepodarilo dlhodobo vymôcť pohľadávku v prospech oprávneného.
Pohľadávka sa tak stala dlhodobo nevymožiteľnou.
Dňa 04. 02. 2020 došlo ex lege (zo zákona) k zastaveniu starých exekúcii
EX548/2004, EX20/2007, podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení
niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože uplynula
rozhodná doba – 5 rokov od poverenia na výkon exekúcie. K predĺženiu rozhodnej doby
nedošlo a nejde o takú starú exekúciu, ktorá sa nezastavuje.
Ak v rozhodnej dobe nedošlo k vymoženiu celého vymáhaného nároku, platí, že sa
nezistil majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov starej exekúcie.
Ukončenie predmetnej exekúcie bolo viazané na doručenie „upovedomenia
o zastavení starej exekúcie“ exekučnému súdu, k čomu došlo pri exekúcií č. EX548/2004
dňa 10. 04. 2020 a pri exekúcií č. EX20/2007 dňa 11. 04. 2020. Týmto dňom sa považuje
exekučné konanie za ukončené.
Na základe vyššie uvedených skutočností, navrhujeme schváliť návrh na trvalé
upustenie od vymáhania pohľadávky s prísl. a jej následné odpísanie vo výške 13 266,07
eur.
V Košiciach, dňa 26. 05. 2020
Ing. Marek Antoš, v.r.
ved. fin. odd.

