
Dôvodová správa 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky: 

Na 8. Zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Dargovksých hrdinov 

konanom dňa 23. 06. 2020 bol predložený návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky, 

ktorá je vedená voči obchodnej spoločnosti MAMA DELICATES FAMILY export-import, 

spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácií, sídlo: Tr. G. L. Svobodu, OC 

Ondava, 040 22  Košice, IČO: 31 652 298, DIČ: 2020774602. MiZ MČ Košice–DH na 

zasadnutí neschválilo návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky a jej následné odpísanie. 

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, 2 a 3, môže 

starosta na základe čl.7 ods. 3, rozhodnúť o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky nad 

3 500 eur po predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva mestskej časti. 

Podľa § 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec 

môže upustiť od vymáhania majetkových práv obce len vtedy, ak dôvody pre trvalé alebo 

dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce. 

Podľa článku 7 ods. 6 uvedených zásad postúpiť nie je možné pohľadávku vzniknutú na 

miestnych daniach.  

Návrh sa týka dlžníka – povinného – MAMA DELICATES FAMILY export-import, 

spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácií, sídlo: Tr. G. L. Svobodu, OC Ondava, 

040 22  Košice, IČO: 31 652 298, DIČ: 2020774602, EX548/2004- 7 169,89 €, EX20/2007 – 

6 096,16 € – spolu 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 Okresného súdu Košice 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 titulu neuhrádzania dane z nehnuteľnosti právnických 

osôb. 

Z listu z exekútora zo dňa 02. 08. 2018 vyplýva, že Sociálna poisťovňa spoločnosť ani 

nevykazuje v registri. Žiaden majetok povinného nebol zistený. 

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.  

Spoločnosť je od 16. 07. 1999 v likvidácii. V Obchodnom registri Okresného súdu 

Košice I, kde je spoločnosť vedená v oddiely: Sro, vložka číslo: 1422/V je spoločnosť od 23. 



11. 2021 vymazaná podľa § 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 

Z. z. 

V súlade s § 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

navrhujeme schváliť návrh na trvale upustenie od vymáhania pohľadávky s prísl. a odpísať 

pohľadávku mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov vo výške 13 266,07 eur., ktorá bola 

posúdená ako nevymožiteľná.  

 

 

V Košiciach, dňa 27. 04. 2022 

                                                                             Ing. Marek Antoš,  v.r. 

                                                                                      ved. fin. odd. 


