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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo  
MČ Bratislava Ružinov 
po prerokovaní 
 

A.  

schvaľuje 
 

odpis pohľadávky  voči spoločnosti Bluefox, s.r.o vo výške 1 027,29 €.  

 

B.  

ukladá 
 

Mgr. Gabrielovi Kalnovi, riaditeľovi ZŠ P. Marcelyho, Drieňová 16, 821 03 Bratislava 

zabezpečiť zaúčtovanie zodpovedajúcich účtovných zápisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

 

V zmysle § 15 VZN č. 13/2012 mestskej časti Bratislava – Ružinov o hospodárení s majetkom 
vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej 
časti Bratislava – Ružinov predkladá riaditeľ Základnej školy Pavla Marcelyho, Drieňová 16, 
821 03 Bratislava na rokovanie Komisie finančnej a podnikateľských činností návrh na odpis 
pohľadávky voči spoločnosti Bluefox, s.r.o. vo výške 1027,29 €.  

 

V období 12/2008 bola zaúčtovaná pohľadávka voči spoločnosti Bluefox, s.r.o. 
vyplývajúca z neuhrádzaného nájomného za priestory školského bufetu za obdobie 
01/2008-06/2008 vo výške   30 948,- Sk, t.j.  1 027,29 €.  

Vtedajšia riaditeľka školy niekoľkokrát vyzývala konateľa p. Steinera k úhrade jeho 
záväzku, no poštu si nepreberal. Žiadne ďalšie kroky neboli do 30.06.2009 
podniknuté.  

V septembri 2009 bola zaslaná v poradí štvrtá výzva na úhradu záväzkov, aj tá ostala 
neprevzatá. V súlade s princípom opatrnosti  Zákona o účtovníctve bola k decembru 
2009 zaúčtovaná opravná položka k tejto pohľadávke vo výške 25%, t.j. 255,82 €.  

V roku 2010 riaditeľ školy Mgr. Gabriel Kalna splnomocnil JUDr. Daniela Sadáka, aby 
začal konanie v zmysle všetkých právnych predpisov týkajúcich sa vymoženia 
pohľadávky od spoločnosti Bluefox, s.r.o..  

V januári 2012 nám bol doručený rozsudok Okresného súdu Bratislava IV. , na 
základe ktorého nám bola spoločnosť Bluefox, s.r.o. povinná vyplatiť dlžné nájomné 
aj príslušné úroky z omeškania. Zároveň sa  v súlade s rozsudkom začalo exekučné 
konanie voči povinnému. V júni 2013 sme obdržali písomné vyjadrenie 
z exekútorského úradu o tom, že spoločnosť Bluefox, s.r.o. už nevykonáva 
podnikateľskú činnosť a preto je predpoklad, že pohľadávku nebude možné od 
dlžníka vymôcť. K 31.12.2013 bola zaúčtovaná opravná položka do výšky 75% 
hodnoty pohľadávky, t.j. 514,65 €.  

Z tohto dôvodu navrhujeme v súlade s ustanoveniami  Zákona o účtovníctve 
pohľadávku v plnej  výške 1027,29 € odpísať . Keďže ide o pohľadávku nad 500,- €, 
na odpísanie pohľadávky je potrebný súhlas Miestneho zastupiteľstva.  

 

Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej a podnikateľských činností MZ MČ 
Bratislava – Ružinov  s odporúčaním návrh schváliť.  
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