
Dňa 11.06.2013 som MsZ predložila výsledok vyššie uvedenej kontroly bezprostredne po jej 
ukončení. Súčasťou kontroly neboli prijaté opatrenia  na nápravu zistených nedostatkov. MsZ 
som informovala, že opatrenia k vykonanej kontrole budú predložené na septembrovom 
zasadnutí MsZ spolu s kontrolou pohľadávok za komunálny odpad /2007-2012/.  
 
Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na odstránenie 
príčin ich vzniku prijaté k následnej finančnej kontrole inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky 
v podmienkach mestskej samosprávy na mestskom úrade, ktorá bola ukončená dňa 
03.06.2013 a poslancom MsZ predložená na zasadnutí dňa 11.06.2013. 
 
 
Dane z nehnuteľnosti  
 
Na základe vykonanej kontroly pohľadávok právnických a fyzických osôb  z dane 
z nehnuteľnosti  za obdobie rokov 2007 – 2012 prijímam nasledovné opatrenia a ukladám 
finančnému oddeleniu : 

1/. predložiť na MsZ návrh na odpis pohľadávok z dôvodu výmazu z OR : 

   Ferroport s.r.o.   /2006-2007/                           150,70 € 
   KS-TEL spol. s.r.o  /2006-2007/                                   628,48 € 
   Progres J4M         / 1999/                                                        3 727,78 €  
 
   Zodp.:  Ing. Florišová  
   Termín :  do konca roka 2013 
 
2./ predložiť na MsZ návrh na  odpredaj  pohľadávky z dôvodu nevymožiteľnosti : 

   Royal spol. s.r.o / rok 2003/                                                         270,36 € 
   Ing. Zsolt Dudáš   DUVAL-CO  / 2006-2012/                       67 148,00 € 
    (od 1.8.2013 do 1.8.2016 ) pozastavená podnikateľská činnosť ) 
   Lakatošová Helena   r.1996-97, 1999-2001/                      107,77 € 
   ( náklady prevyšujú pohľadávky  )  nevymožiteľnosť podľa vyjadrenia exekútora 
 
   Zodp.:  Ing. Florišová  
   Termín :  do konca roka 2013 
 
3./Spracovať návrh  pre primátora mesta na odpis pohľadávky z dôvodu nevymožiteľnosti   
    kedy náklady prevyšujú pohľadávku , ako i z dôvodu  úmrtia daňového subjektu :  
 
    Lakatošová Dana   /2002/                                                 23,80 € 
    Miroslava Petrášová /2010,2011/                                                  3,00 € 
 
    Zodp.:  Ing. Florišová  
   Termín :  do konca roka 2013 
      
4./ zabezpečiť pohľadávky v zmysle príslušných právnych predpisov : 

Ľubomír Hančín           / 2011-2012/                                            37,10 € 
Tibor Práger                 /2011,2012/                                       57,76 € 



Rastislav Čmarada    /2011,2012/                          195,80 € 
(časť pohľadávky vo výške 100 € uhradená ) 
Angelika Stojkovičová /2007-2011/                   220,65 € 
Topas plus Slovakia s.r.o. /2009,2010/                      1032,16 € 
Peter Csiszár     /2011,2012/                                                        129,29 € 
AVOX s.r.o /2009,2010/                                    494,84 € 

 
    Zodp.:  Ing. Florišová  
   Termín :  do konca roka 2013 
 
5. Sledovať uplatnené konkurzné konania, prípadné zrušenie subjektu a následne predložiť 
    pohľadávky na odpis do MsZ  : 
   Pantimex-OBUV spol. s.r.o   2.865.- Sk  /r.1999/                                         427,03 € 
   Poľnohospodárske družstvo Majcichov  402.662.- /r.1998,1999/            13 365,929 € 
6./ Ostatné pohľadávky  
 
    Bau-trade SK  /2012/                                                   2 119,90 € 
    Spracované dodatočné priznanie za roky 2009 – 2012, následné odvolanie daňového subjektu  
    postúpené odvolaciemu   orgánu na rozhodnutie. Po rozhodnutí odvolacieho orgánu bude zriadené 
    záložné právo a následne postúpené na právny referát na ďalšie vymáhanie v zmysle príslušných  
    právnych predpisov.  
 
    Zodp.:  Ing. Florišová  
   Termín :  priebežne  
 
 
        Ing. Tibor Krajčovič 
        Prednosta MsÚ 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Na základe vykonanej kontroly pohľadávok FO, FO - podnikateľov a PO za 
komunálny odpad obdobie rokov 2002 - 2006,  prijímam nasledovné opatrenia a 

ukladám: 

 

Dať návrh na odpísanie premlčaných pohľadávok: 

p. Lepšíková Helena  za rok 2004 - 2005 vo výške 718,00 Sk,  

p. Urbánka Bohuša za obdobie rokov 2003 - 2004 vo výške 600,00 Sk, 

pohľadávky KO - podnikatelia 2002 - 2006 v celkovej výške 5 723,91 €, 

pohľadávky KO - záhradky 2002 - 2006 v celkovej výške 388,36 €, 

pohľadávky KO - bývanie 2002 - 2006 v cekovej výške 3 513,31 €. 

 T: do 30.11.2013 
Z: Ing. Vladimír Práznovský, vedúci oddelenia rozvoja mesta 
 
 

Dať návrh na odpísanie premlčaných pohľadávok, ktorých písomná dokumentácia nie 
je k dispozícii a nebola ani predložená ku kontrole: 

dokumentácia  za pohľadávky KO - podnikatelia 2002 - 2006 v celkovej výške 5 516,63 € 

 T: do 30.11.2013 
Z: Ing. Vladimír Práznovský, vedúci oddelenia rozvoja mesta 

  

 

 

     Ing. Tibor Krajčovič, prednosta MsÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opatrenia na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých v súvislosti 
s poskytovaním opatrovateľskej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. 

 

Na základe následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov ku dňu riadnej účtovne závierky v podmienkach mestskej samosprávy na 
mestskom úrade, ktorú vykonala hlavná kontrolórka mesta Mgr. Zuzana Horváthová,  uložil 
prednosta úradu Ing. Tibor Krajčovič dňa 13.6.2013 organizačnému oddeleniu MsÚ 
vykonať nasledovné opatrenia na zabezpečenie pohľadávok, ktoré vznikli v súvislosti s 
poskytovaním opatrovateľskej služby za obdobie do 31.12.2012 vo výške 17 483,90 €:  
 
1. zabezpečiť uhradenie  pohľadávky, príp. zabezpečiť právo k pohľadávke  
Zodpovedná: PhDr. Adamčíková                           Termín: do 30.8.2013 
V uvedenom termíne splnilo organizačné oddelenie opatrenie č. 1 v nasledovnom rozsahu: 

o pohľadávka vo výške 751,93 € bola uhradená v plnej výške a kontrolné zistenie bolo 
odstránené, 

o pohľadávka vo výške 1 540,62 € bola uhradená vo výške 20 €, 
o pohľadávka vo výške 1 503,96 € bola uhradená vo výške 42 €, 
o 2 pohľadávky vo výške 1 933,64 € a vo výške 3 785,74 € boli zabezpečené zriadením 

záložného práva k nehnuteľnostiam. 
 
2. v prípade neuhradených a nezabezpečených pohľadávok sledovať priebežne možnosť ich 
uhradenia alebo zabezpečenia práva k pohľadávke 
Zodpovedná: PhDr. Adamčíková                         Termín: trvalý 
Organizačné oddelenie plní opatrenie č. 2 priebežne a neustále komunikuje s klientmi 
opatrovateľskej služby o možnostiach uhradenia alebo zabezpečenia pohľadávok. 
 

V Seredi, dňa 10.9.2013 

 

                                                                                                              Ing. Tibor Krajčovič 
                                                                                                                   prednosta úradu 
 


