Informatívna správa likvidačno škodovej komisie o riešení a odpísaní pohľadávok
v roku 2010
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica predkladám
informatívnu správu o odpísaných pohľadávkach prostredníctvom likvidačno-škodovej komisie v
roku 2010 .
Celková suma odpísaných pohľadávok v roku 2010 riešených likvidačno škodovou komisiou bola
vo výške 6 450,98 €.
Odpis pohľadávky vo výške 1 542,32 €. Zasadnutie LŠK 31.03.2010 pod číslom 2/2010 P:
Ide o pohľadávku po zrušenej SMM Banská Bystrica. Vznikla na nezaplatenom nájme za nebytové priestory
v budove Agrostavu. Voči dlžníkovi Ing. Petrovi Jachovi bolo vedené súdne konanie i exekúcia, časť už bola
uhradená a po zastavení súdneho konania pre nemajetnosť firmy zostala ešte neuhradená čiastka 1542, 32 €.

Odpis pohľadávky vo výške 2 261,83 €. Zasadnutie LŠK 29.09.2010 pod číslom 21/2010 P:
Ide o pohľadávku voči p. Halánovej vo výške 2 145,43 € - menovaná previedla byt na inú osobu a pritom
tento prevod bytu nezdokladovala. Pohľadávka bola vymáhaná OS Banská Bystrica, voči platobnému
rozkazu podala odpor, s tým, že byt bol prevedený na matku p. Halánovej. Mesto vzalo návrh na vydanie
platobného rozkazu späť.
Ide o pohľadávku voči p. Grofčíkovi vo výške 118,40 € - menovaný previedol byt na inú osobu a pritom
tento prevod nezdokladoval. Mestom bola vyhotovená odberateľská faktúra, ktorá sa ukázala ako
neoprávnená, pretože p. Grofčík doručil Zámennú zmluvu osvedčenú Notárskou zápisnicou, ktorou zamenil
svoj byt so svokrou. Fakturácia sa stala neopodstatnenou.

Odpis pohľadávky vo výške 405,28 €. Zasadnutie LŠK 01.12.2010 pod číslom 16/2010 P:
Ide o pohľadávku za odber elektriny MO Matice Slovenskej Banská Bystrica v prenajatých priestoroch v
celkovej hodnote 405,28 €. Škoda vznikla v objekte na Senickej cesta 55, ktorý mal v prenájme Miestny
odbor Matice slovenskej v zastúpení Ing. Svetíkovou i firma p. Rakytu. Ing. Svetíková sa na základe
doručenia výzvy na uhradenie pohľadávky odvoláva na odpustenie úhrady v zmysle nejasných nájomných
vzťahov.
Rozhodnutím p. primátora Mesta Banská Bystrica zo dňa 20.10.2010, číslo Pr. 124346/2010, sa trvalo
upústilo od vymáhania pohľadávky vo výške 405,28 € od MO Matice slovenskej Banská Bystrica.

Odpis pohľadávky vo výške 2 241,55 €. Zasadnutie LŠK 18.01.2011 pod číslom 46/2010 P:
Ide o pohľadávku voči Ing. Weishabovi. Menovaný previedol byt v zmysle zmluvy, avšak o prevode bytu na
iného rodinného príslušníka Mesto Banská Bystrica neinformoval. Nereagoval na výzvy, tak mu bola
vystavená faktúra na doplatok ceny pre porušenie zmluvy. Pri súdnom konaní menovaný dokázal, že
nepochybil a na základe tohto Mesto stiahlo žalobu ako neoprávnenú. Pohľadávka, bola zaúčtovaná v roku
2009 a k súdnemu konaniu došlo v roku 2010.
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