Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou
Stanovisko hlavného kontrolóra
k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávky
V súlade s čl. 23 ods. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou
predkladám mestskému zastupiteľstvu v Moldave nad Bodvou stanovisko kontrolóra k návrhu na
trvalé upustenie od vymáhanie pohľadávky.
Na 13. rokovanie MsZ, zvolané na 9.12.2019, je predkladaný materiál, ktorý prezentuje návrh na
schválenie trvalého upustenia od vymáhania dlhu, ktorý má voči mestu Moldava nad Bodvou
organizácia Zachraňujeme životy n.o., so sídlom Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO:
35582707.
Ide o návrh na odpustenie dlhu vo výške 8 335,25 eur.
Mesto Moldava nad Bodvou je zakladateľom organizácie Zachraňujeme životy n.o.
V súlade s čl. 23. ods. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou
môže mestské zastupiteľstvo po odporúčacom stanovisku finančnej komisie mestského zastupiteľstva,
na návrh primátora, rozhodnúť o trvalom upustení od vymáhania splatnej, alebo nevymožiteľnej
pohľadávky voči mestu Moldava nad Bodvou vyššej ako 35,- € a nižšej ako 10.000,- €, ktorá vznikla
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Takýmto spôsobom možno trvalo upustiť od
vymáhania pohľadávky z toho istého právneho dôvodu vo vzťahu ku konkrétnej organizácii iba raz.
Podmienky stanovené pre možnosť odpustenia dlhu podľa ustanovení čl. 23. ods. 9 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom sú pre prípad odpustenia dlhu vo výške 8 335,25 eur pre
Zachraňujeme životy n.o. splnené.
Zastávam názor, že spôsob vysporiadavania sa s existujúcimi dlhmi voči mestu, hoc ide o organizácie,
ktoré sú zriadené alebo založené mestom, cestou ich absolútneho odpúšťania, nie je primeraný a najmä
spravodlivý spôsob riešenia týchto typov situácií. Najmä v dôsledku toho, ak uvážime, že sa príjmy
napĺňajúce rozpočet mesta (t.j. príjmy všetkých obyvateľov mesta) majú krátiť na úkor sanovania
dôsledkov a dlhov vzniknutých v manažmente týchto samostatne konajúcich a samostatne
hospodáriacich organizácií.
Precedensy v absolútnom odpúšťaní dlhov môžu smerovať k posilneniu atmosféry vedúcej k
znižovaniu motivácie hospodáriť v mestom zriadených alebo založených organizáciách plne
zodpovedne a efektívne. Práve pre vidinu možnosti odpustenia dlhu až do výšky 10 000 eur.
Ako možnú cestu vnímam alternatívne spôsoby splácania záväzkov, či dlhov. Pri ktorých sa prejaví
ochota oboch strán spolupracovať. Ochota mesta pristúpiť na podmienky a možnosti dlžníka a ochota
a snaha dlžníka zodpovedne plniť záväzok. Aj keď niekedy môže ísť o časovo náročnejšiu úlohu.
Príležitosť postupne splácať dlh v primeraných splátkach vnímam ako zodpovednejšiu možnosť ako
absolútne odpúšťanie dlhov- aj pre mesto, aj pre dlžníka.
Toto stanovisko je spracované na jednej strane.
V Moldave nad Bodvou, 26.11.2019
.........................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta

Uznesenie č. 187/2019
Bod č. 5 Návrh na odpustenie dlhu Zachraňujeme životy, n. o. vo výške 8 335,25,- €

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu:


schvaľuje

v súlade s článkom 23 Správa pohľadávok, bodom 9. platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Moldava nad Bodvou trvalé odpustenie od vymáhania splatnej pohľadávky vo
výške 8 335,25 € (slovom: osemtisíctristotridsaťpäť eur aj dvadsaťpäť centov) voči organizácii
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou a to neziskovej organizácii
Zachraňujeme životy, n. o., so sídlom: Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 35 582 707,
titulom neuhradeného nájomného za prenajaté priestory v období rokov 2013 až 2018 na základe
zmlúv č. 679/2015, č. 839/2013 a 428/2014


berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra mesta k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávky.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.
podpísal: dňa 11. 12. 2019

