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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Existencia nevymožiteľnej pohľadávky voči spoločnosti AGP s.r.o. v likvidácii, Radlinského 

1559/25, Piešťany. 

 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Mesto Leopoldov si dňa 19. 08. 2013 objednalo vyznačenie čiar na školskom ihrisku (čiar 

basketbalového, volejbalového a futbalového ihriska) v sume 739,20 eur. Uvedená práca bola 

zrealizovaná, vyfakturovaná a uhradená dňa 8.10.2013. Dňa 28. 04. 2014 Mesto Leopoldov zaslalo 

realizátorovi prác – spoločnosti AGP s.r.o. so žiadosťou o obhliadku z dôvodu vytratenia farby čiar.  

 

Dňa 18. 09. 2014 sa uskutočnilo stretnutie realizátora prác a mesta, kde sa realizátor prác zaviazal 

vykonať opravu značenia ihriska bezodplatne, ak vhodná farba bude v rovnakej cene ako farba 

použitá realizátorom prác v r. 2013.  

 

Dňa 26. 01. 2015 mesto žiadalo realizátora prác o písomné stanovisko, z ktorého bude zrejmé, aký 

typ farby bol na uvedené práce použitý aj s popisom prác, akými bola zrealizovaná príprava 

podkladu pod náter. Po prijatí odpovede od realizátora prác mesto zaslalo výzvu na opätovnú 

realizáciu prác, nakoľko sme nepovažovali daný náter za správne zvolený. 

 

Dňa 11. 05. 2015 bola mestu doručená odpoveď, že realizátor prác – AGP s.r.o. je momentálne 

v likvidácii.  

 

(Mesto uvedené čiary dalo spraviť inej firme v priebehu roka 2015, nakoľko školské ihrisko bolo 

nevyhnutné využívať.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podnet zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 05. 10. 2015 

Podnet, námet Autor 

podnetu, 

námetu 

Riešenie Zodpovedný 

zamestnanec 

Pokúsiť sa 

vymôcť 

pohľadávku voči 

AGP (čiary na 

ihrisku) 

Miroslav 

Karaba 

Dňa  21. 10. 2015 bola zaslaná Prihláška pohľadávky do 

likvidácie. Pohľadávkou bola faktúra vystavená z titulu nároku 

na zľavu z ceny diela „Vyznačenie čiar športových ihrísk na 

školskom ihrisku v Leopoldove“ vystavená v súlade s ust. § 564 

Obchodného zákonníka v nadväznosti na ust. § 437 ods. 5 

Obchodného zákonníka  a ust. § 439 ods. 1 a 2 Obchodného 

zákonníka vo výške 739,20 eur (tj. v plnej výške ceny 

vykonaného diela). 

Adriana 

Urbanová 

 

Odpoveďou konateľa spoločnosti na Prihlášku pohľadávky do likvidácie bolo písomné stanovisko, 

že danú pohľadávku neuznáva. Komunikácia s ním nie je možná. 

Pohľadávku je možné vymáhať súdnou cestou. Nakoľko však je spoločnosť v likvidácii, súdne 

konanie by úspešné nebolo. Z toho dôvodu ako i vzhľadom na nízku sumu pohľadávky považujeme 

za neefektívne, nehospodárne, neúčinné a neúčelné ďalej vynakladať peňažné prostriedky na 

vymáhanie uvedenej pohľadávky. Na základe spomenutých skutočností navrhujeme trvalo upustiť 

od vymáhania predmetnej pohľadávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame mestskému zastupiteľstvu schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky voči 

spoločnosti AGP s.r.o. v likvidácii, so sídlom Piešťany, Radlinského 25 vo výške 739,20 eur. 

§ 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí: 

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

dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.“ 

  

 

Čl. VII § 15 ods. (6) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, 

ktorý mesto užíva: 

„Primátor mesta môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávok do výšky 100 eur, ak je zo 

všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je neefektívne. 

V ostatných prípadoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo.“ 

  

 



 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle ust. § 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

a v zmysle Čl. VII § 15 ods. (6) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom 

štátu, ktorý mesto užíva schválených Mestským zastupiteľstvom v Leopoldove dňa 22. 06. 2012 

nariadením č. N/15/2012/1 trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky voči spoločnosti AGP s.r.o. 

v likvidácii, so sídlom Piešťany, Radlinského 25 vo výške 739,20 eur. 

 

Prílohy: 

- 


