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NÁVRH UZNESENIA
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
berie na vedomie
informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves.

INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH
1. Interpelácia poslanca: Ing. Martin Vician
Predmet interpelácie: Pohľadávky v rokoch 2019 a 2020 mestskej časti BratislavaKarlova Ves.
Vybavenie interpelácie:
1. Prosím o predloženie inventarizácie pohľadávok mestskej časti za roky 2019 a 2020 a ich
rozdelenie podľa nasledovných kritérií:






pohľadávky v dobe splatnosti
pohľadávky po splatnosti triedené v dňoch po splatnosti
pohľadávky právne vymáhané
pohľadávky premlčané. Ak došlo k premlčaniu, uviesť dôvod premlčania.
pohľadávky v priebehu roka odpísané. Ak došlo k odpísaniu pohľadávok, uviesť dôvod
odpísania.

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves vykonáva inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov, ktoré vyplývajú účtovnej jednotke podľa § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení n.p., v súlade s ustanoveniami §§ 29 a 30 zákona o účtovníctve.
Inventarizácia sa vykonáva ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, to znamená k 31.12.
príslušného roka.
Súčasťou inventarizácií za roky 2019 a 2020 boli aj zinventarizované pohľadávkové účty, ktoré
sú spolu s preukázateľnými podkladmi k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení miestneho
úradu.
V priebehu rokov 2019 a 2020 neboli odpísané žiadne pohľadávky mestskej časti, naposledy
bol návrh na trvalé upustenie pohľadávok miestnemu zastupiteľstvu predložený a miestnym
zastupiteľstvom schválený uznesením č. 296/2017 zo dňa 4. apríla 2017. Zároveň Vám
oznamujeme, že na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva pripravujeme kompletný
materiál s návrhom na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti.
K otázke č. 3 Vám v prílohe zasielame prehľad právne vymáhaných pohľadávok v súdnom
konaní a v exekučnom konaní vedený oddelením majetkovým a podnikateľských činností
a právnym referátom.
K ďalším otázkam v interpelácií si dovoľujeme uviesť, že na najbližšie zasadnutie miestneho
zastupiteľstva bude predložená správa miestneho kontrolóra o kontrole evidencie a vymáhania
pohľadávok, ktorá aktuálne prebieha.
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