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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka konaného
dňa 30. septembra 2008



Materiál číslo: 236/2008


K bodu: Návrh na odpis pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka, p.o. a dane z nehnuteľnosti




Predkladá:					Návrh uznesenia:

Marián Miškanin	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- 
prednosta					Petržalka

					           s ch v a ľ u j e  
Prerokované:	
v miestnej rade 				návrh na odpis pohľadávok po BPP p.o. istinu vo
dňa 16.9.2008                                                výške 549 274,- Sk, príslušenstvo vo výške
                                                                       573 790,- Sk a daň z nehnuteľnosti vo výške
                                                                       2 621 533,65 Sk
	
	
Spracoval:
Julián Lukáček				 
vedúci finančného oddelenia					












Dôvodová správa

Na základe listov z BPP s.r.o., ktoré sú predložené na základe zmluvy o správe pohľadávok po bývalom Bytovom podniku príspevková organizácia, nám bol dodaný súpis pohľadávok, ktoré navrhuje mestskej časti odpísať ( príloha č. 1 ). Dôvodom na ich odpis je ich súčasná právna nevymožiteľnosť z dôvodu časového premlčania nedoplatkov. V prehľade sú uvedené pohľadávky pozostávajúce z istiny a príslušenstva, ktoré je v súlade s platným VZN potrebné odpísať po prerokovaní v miestnom zastupiteľstve t.j. nad 5 tis. Sk vrátane príslušenstva. Aj keď príslušenstvo nie je súčasťou účtovného odpisu, je tam uvedené z dôvodu aby BPP s.r.o. tieto ďalej neevidoval. Celkovo sa jedná o pohľadávky vo výške 549 274,- SK a príslušenstvo vo výške 1 573 790,- Sk.

Návrh na odpis dane z nehnuteľností je uvedený v prílohe č.2 a je spracovaný z podkladov, ktoré sme dostali z hlavného mesta Bratislava a na základe platných súdnych uznesení, z dôvodu nemožnosti ich ďalšieho právneho vymáhanie. Bol odkonzultovaný s právnym referátom našej mestkej časti. Celková výška odpisu dane z nehnuteľností je vo výške 2 621 533,65 Sk.

Materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii 11.9.2008 s odporúčajúcim stanoviskom a v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 16.septembra 2008 taktiež s odporúčajúcim stanoviskom.





























príloha č.2

Návrh na odpis pohľadávok na dani z nehnuteľnosti,
z titulu nevymožiteľnosti

Slovzdroj plus, a. s.
Moskovská 13
811 08  Bratislava
IČO 35796324
spoločnosť vymazaná  z obchod. registra od 13.7.2007
nedoplatok  na dani  v celkovej výške 507 564,65 Sk
      
Centrospol, spol. s.r.o.
Pražská 11
811 04 Bratislava
IČO 17329582
spoločnosť vymazaná z obch. registra od 4.4.2007
nedoplatok na dani v celkovej výške 100 242,- Sk

Fanpex splo. s.r.o.
Pri Šajbách 1
831 06 Bratislava
IČO 313624487
spoločnosť vymazaná z obchodného registra od 13.9.2006
nedoplatok na dani v celkovej výške 179 367,- Sk

Savama s.r.o.
Údernícka 5
851 05 Bratislava
IČO 17324378
konkurz bol zrušený uznesením KS BA z 27.2.2008 z dôvodu insolventnosti, uznesenie nadobudlo právoplatnosť 5.5.2008
nedoplatok na dani je vo výške 1 834 380,- Sk


Bratislava 28.8.2008













Odporúčajúce stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 11.09.2008

Prítomní: : Mgr. Belohorec, Ing. Vermeš, Ing. Kocka, MUDr. Janota PhD., CSc,
                   
Neprítomní: Ing. Weissensteiner, Ing. Hanák, Ing. Plšek , Mgr. Bakerová-Dragúňová,  Števove

K bodu : 
Návrh na odpis pohľadávok po BPP p.o. a dane z nehnuteľnosti 
Odporúčajúce stanovisko: 
Finančná komisia doporučuje miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Zároveň žiada o právne doriešenie vzniknutých škôd na odpísaných pohľadávkach po BPP p.o.
 
Hlasovanie:
Prítomní : 4
Za           : 4
Proti        : 0
Zdržal sa : 0


V Bratislave 11.09.2008                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r.
                                                                                             predseda FK
Za správnosť: Ing. Lukáček


