Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok organizácii
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
Podľa článku 4 ods. 6 v spojení s článkom 11 ods. 2, 3, 7 a článkom 13 písm. 1/ Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa
22. 8. 2005
predkladáme
návrh upustenia od vymáhania pohľadávok u nasledovných organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti (ďalej len OvZP) TSK:
1. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (Brnianska 3, 911 05 Trenčín)
a)
oprávnený: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (Brnianska 3,
Trenčín)
proti povinnému - dlžníkovi: MATYS, s.r.o., (Zámocká 22, Bratislava 811 01 – od
04.02.2009; Hodžova 13, Trenčín- od 01.07.2008)
vo výške: 516,31 Eur (inf. 15 554,50 Sk) z roku 2008
Odôvodnenie: Na základe zmluvy o nájme priestorov na parkovanie vozidiel č. 48/1/2008 zo
dňa 01.07.2008 boli oprávneným vystavené nasledovné faktúry:
č.1080105 zo dňa 31.08.2008 na čiastku 198,10 Eur (inf. 5 967,90 Sk) so splatnosťou
16.09.2008,
č.1080114 zo dňa 30.09.2008 na čiastku 243,65 Eur (inf. 7 340,50 Sk) so splatnosťou
17.10.2008,
č.1080120 zo dňa 31.10.2008 na čiastku 74,56 Eur (inf. 2 246,10 Sk) so splatnosťou
21.11.2008,
ktoré povinný neuhradil v lehote splatnosti.
Faktúry povinný neuhradil ani po výzve na úhradu zväzku zo dňa 15.12.2008. Po
odstúpení pohľadávky na vymáhanie JUDr. Máriou Bustinovou dňa 29.01.2009 bol povinný
upomienkou pred podaním návrhu na platobný rozkaz vyzvaný dňa 17.02.2009 a opätovne
dňa 12.03.2009 na úhradu záväzku do termínu 03.03.2009, inak bude pristúpené k súdnemu
vymáhaniu. Obe upomienky- výzvy sa vrátili späť s označením, že adresát zásielku neprevzal
v odbernej lehote.
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 32CbR/33/2009 zo dňa 08.02.2012, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2012, súd zrušuje obchodnú spoločnosť MATYS, s.r.o.,
Zámocká 22, 811 01 Bratislava, zapísanú v obchodnom registri v oddieli Sro, vo vložke
57136/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť MATYS, s.r.o. bola dňa 08.01.2013 vymazaná
z obchodného registra - ex offo výmaz.
Na základe tohto právneho stavu navrhujeme Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania
pohľadávok oprávnenému v celkovej výške 516,31 Eur.
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b)
oprávnený: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (Brnianska 3,
Trenčín)
proti povinnému - dlžníkovi: K a VS spol. s.r.o. (SNP 1275/7, Dubnica nad Váhom
018 41)
vo výške: 404,10 Eur (inf. 12 174,- Sk) z roku 1997
Odôvodnenie: oprávnený za použitie mechanizácie fakturoval povinnému faktúru č. 119 zo
dňa 07.08.1997 vo výške 404,10 Eur (12 174,- Sk), ktorú povinný neuhradil.
Rozsudkom Okresného súdu v Trenčíne rozsudkom sp. zn. Cb 85/01 zo dňa 24.05.2001
bol odporca povinný zaplatiť oprávnenému pohľadávku vo výške 404,10 Eur (12 174,- Sk).
Povinný pohľadávku postúpil na vymáhanie v rámci exekučného konania. Vzhľadom na
nemajetnosť spoločnosti bolo exekučné konanie ukončené neúspešne.
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 37CbR/107/2005-27 zo dňa 08.10.2008, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2008, súd zrušil bez likvidácie spoločnosť K a VS, spol.
s.r.o., so sídlom SNP 1275/7 Dubnica nad Váhom. Obchodná spoločnosť K a VS, spol. s.r.o.
bola dňa 16.01.2009 vymazaná z obchodného registra – ex offo výmaz.
Na základe tohto právneho stanoviska navrhujeme Zastupiteľstvu TSK upustiť od
vymáhania pohľadávky oprávneného v celkovej výške 404,10 Eur.
c)
oprávnený: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (Brnianska 3,
Trenčín)
proti povinnému - dlžníkovi: Múzeum obchodu Bratislava (Linzbothova16, 821 06
Bratislava)
vo výške: 9,96 Eur (inf. 300,- Sk) z roku 2006
Odôvodnenie: oprávnený fakturoval povinnému za dočasné umiestnenie informačnej tabule
faktúru č. 20060002 zo dňa 20.01.2006 v sume 9,96 Eur (300,- Sk), ktorú povinný neuhradil.
Povinný reagoval na tretiu výzvu o vyrovnanie záväzku prísľubom o jej neskoršom
vyrovnaní.
Vzhľadom na premlčiacu dobu a na vysoké náklady na vymáhanie pohľadávky súdnou
cestou, preto pokladáme pohľadávku za nevymožiteľnú.
Na základe tohto právneho stanoviska navrhujeme Zastupiteľstvu TSK upustiť od
vymáhania pohľadávky oprávneného v celkovej výške 9,96 Eur.
d)
oprávnený: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (Brnianska 3,
Trenčín)
proti povinnému - dlžníkovi: BONAS Slovakia s.r.o. (M. R. Štefánika 88. 911 01
Trenčín)
vo výške: 2 377,21 Eur (inf. 71 615,80 Sk) z roku 2008 a 2009
Odôvodnenie: povinný si u oprávneného objednal vykonanie prác (výkon mechanizmu HON
3 a práca strojníka) objednávkou č. 636 zo dňa 04.09.2009. Na základe predmetnej
objednávky oprávnený fakturoval povinnému faktúru:
č. 3080018 zo dňa 31.10.2008, splatnou dňa 30.11.2008 v sume 1 168,43 Eur (35 200,20 Sk),
č. 3080022 zo dňa 28.11.2008, splatnou dňa 28.12.2008 v sume 362,62 Eur (10 924,20 Sk),
č. 3090001 zo dňa 30.01.2009, splatnou dňa 28.02.2009 v sume 443,23 Eur (13 352,75 Sk),
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č. 3090003 zo dňa 27.02.2009, splatnou dňa 27.03.2009 v sume 402,93 Eur (12 138,67 Sk),
ktoré povinný neuhradil v lehote splatnosti.
Povinný na upomienky zo dňa 13.05.2009 a 11.08.2009 nereagoval.
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 28R/4/2009-482 zo dňa 05.08.2009 potvrdil
reštrukturalizáciu dlžníka BONAS Slovakia s.r.o. a ustanovil správcu.
Dňa 14.10.2009 oprávnený prihlásil pohľadávku do reštrukturalizácie.
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 28R/4/2009 – 624 zo dňa 25.03.2010 potvrdil
reštrukturalizačný plán a zároveň rozhodol o skončení reštrukturalizácie. Nakoľko nebola
pohľadávka oprávneného vyplatená považujeme predmetnú pohľadávku za nevymožiteľnú.
Na základe tohto právneho stavu navrhujeme Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania
pohľadávok oprávnenému v celkovej výške 2 377,21 Eur.
e)
oprávnený: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (Brnianska 3,
Trenčín)
proti povinnému - dlžníkovi: ESPOX, spol. s.r.o. (Hviezdoslavova 57/20, 965 01 Žiar
nad Hronom)
vo výške: 56,26 Eur (inf. 1 694,90 Sk) z roku 2011
Odôvodnenie: oprávnený na základe zmluvy č. 1/1/2007 o zvláštnom užívaní pozemných
komunikácií za účelom osadenia reklamného zariadenia zo dňa 22.01.2007 fakturoval
povinnému faktúry:
č. 1110015 zo dňa 25.02.2011, splatnou dňa 11.03.2011 v sume 32,96 Eur (993,- Sk),
č. 1110066 zo dňa 15.07.2011, splatnou dňa 29.07.2011 v sume 23,30 Eur (701,90 Sk),
ktoré povinný neuhradil.
Oprávnený vymáhal predmetnú pohľadávku prostredníctvom advokátky JUDr. Márie
Bustinovej. Advokátka upomienkou zo dňa 18.01.2012 vyzvala povinného uhradiť faktúry.
Na upomienku advokátky povinný nereagoval a upomienka sa vrátila s označením „Adresát
neznámy“. Oprávnený pohľadávku právne nevymáhal z dôvodu ďalších finančných nákladov,
ktoré by prevýšili výšku pohľadávky.
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 27Cbr 36/2011-25 zo dňa
24.09.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2012 bola obchodná spoločnosť
ESPOX, spol. s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 57/20, 965 01 Žiar nad Hronom zrušená bez
likvidácie. Obchodná spoločnosť ESPOX, spol. s.r.o. bola dňa 20.02.2013 vymazaná
z obchodného registra – ex offo výmaz.
Na základe tohto právneho stavu navrhujeme Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania
pohľadávok oprávnenému v celkovej výške 56,26 Eur.
2. Stredná odborná škola Považská Bystrica (Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01
Považská Bystrica)
a) oprávnený: Stredná odborná škola Považská Bystrica (Ul. slovenských partizánov
1129/49, 017 01 Považská Bystrica)
proti povinnému- dlžníkovi: KLENOTY Bratislava a.s. (Chlumeckého 2, 826 39
Bratislava)
vo výške: 11 107,22 Eur (inf. 334 616,- Sk) z roku 1999 - 2000
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Odôvodnenie: oprávnený na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa
08.11.1999 fakturoval povinnému faktúry:
č. 69051 zo dňa 28.09.1999, splatnou dňa 08.10.1999 v sume 3 406,36 Eur (102 620,- Sk),
č. 69076 zo dňa 14.12.1999, splatnou dňa 14.12.1999 v sume 1 599,02 Eur (48 172,- Sk),
č. 69077 zo dňa 14.12.1999. splatnou dňa 24.12.1999 v sume 1 866,83 Eur (56 240,- Sk),
č. 60008 zo dňa 15.02.2000, splatnou dňa 10.03.2000 v sume 1 599,02 Eur (48 172,- Sk),
č. 60009 zo dňa 25.02.2000, splatnou dňa 10.03.2000 v sume 1 866,83 Eur (56 240,- Sk),
č. 60031 zo dňa 22.05.2000, splatnou dňa 01.06.2000 v sume 1 599,02 Eur (48 172,- Sk),
ktoré povinný neuhradil v lehote splatnosti.
Povinný dňa 05.04.2000 oprávnenému uhradil čiastočne faktúru č. 69051 zo dňa
28.09.1999, splatnou dňa 08.10.1999 sumou 829,85 Eur (25 000,- Sk). Zvyšok vo výške
2 576,50 Eur (77 620,- Sk) neuhradil.
Oprávnený vymáhal predmetné pohľadávky súdnou cestou. Uznesením Okresného súdu
Bratislava II sp. zn. 33ROB/1298/00 zo dňa 04.07.2000 súd prerušil konanie medzi
oprávneným a povinným, z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok povinného pod č.
8K/152/99 zo dňa 09.06.2000.
Oprávnený dňa 28.08.2000 prihlásil predmetné pohľadávky do konkurzu.
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 8K 152/99-1221 zo dňa 23.06.2008, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 31.07.2008 súd zrušuje konkurz z dôvodu, že majetok
povinného nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Povinný sa týmto
rozhodnutím v zmysle ust. § 68 ods.3 písm. d) z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zrušuje.
Povinný sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 30.10.2008.
Na základe tohto právneho stavu navrhujeme Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania
pohľadávok oprávnenému v celkovej výške 11 107,22 Eur.
3. Stredná odborná škola Handlová (Lipová 8, 972 51 Handlová)
a) Oprávnený: Stredná odborná škola Handlová (Lipová 8, 972 51 Handlová)
proti povinnému – dlžníkovi: František Jenei NÁKLADNÁ AUTODOPRAVA
(Morovnianska cesta 21/5, 972 51 Handlová)
vo výške: 346,50 Eur (inf. 10 440,- Sk) za roky 1998 – 1999
Odôvodnenie: oprávnený fakturoval povinnému tieto faktúry:
č. 40 zo dňa 15.06.1998, splatnou dňa 15.06.1998 v sume 38,50 Eur (1 160,- Sk);
č. 41 zo dňa 15.07.1998, splatnou dňa 15.07.1998 v sume 38,50 Eur (1 160,- Sk);
č. 42 zo dňa 18.08.1998, splatnou dňa 18.08.1998 v sume 38,50 Eur (1 160,- Sk);
č. 43 zo dňa 23.09.1998, splatnou dňa 23.09.1998 v sume 38,50 Eur (1 160,- Sk);
č. 39 zo dňa 15.10.1998, splatnou dňa 15.10.1998 v sume 38,50 Eur (1 160,- Sk);
č. 35 zo dňa 23.02.1999, splatnou dňa 23.02.1999 v sume 38,50 Eur (1 160,- Sk);
č. 36 zo dňa 16.03.1999, splatnou dňa 16.03.1999 v sume 38,50 Eur (1 160,- Sk);
č. 37 zo dňa 21.04.1999, splatnou dňa 21.04.1999 v sume 38,50 Eur (1 160,- Sk);
č. 38 zo dňa 17.05.1999, splatnou dňa 17.05.1999 v sume 38,50 Eur (1 160,- Sk);
v celkovej sume 346,50 Eur, ktoré povinný neuhradil.
Povinný ukončil svoju podnikateľskú činnosť k 04.09.2009.
Pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a na základe tohto právneho stavu navrhujeme
Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške
346,50 Eur.
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b) Oprávnený: Stredná odborná škola Handlová (Lipová 8, 972 51 Handlová)
proti povinnému – dlžníkovi: DUHA INTERIER, s.r.o. (Námestie baníkov, 972 51
Handlová)
vo výške: 493,10 Eur (inf. 14 854,90 Sk) za roky 1998 – 2000
Odôvodnenie: oprávnený fakturoval povinnému faktúry:
č. 77 zo dňa 14.07.1998, splatnou dňa 14.07.1998 v sume 81,87 Eur (2 466,40 Sk),
č. 70 zo dňa 14.02.1999, splatnou dňa 14.02.1999 v sume 118,57 Eur (3 572,- Sk);
č. 71 zo dňa 14.09.1999, splatnou dňa 14.09.1999 v sume 57,51 Eur (1 732,50 Sk);
č. 73 zo dňa 14.10.1999, splatnou dňa 14.10.1999 v sume 76,68 Eur (2 310,- Sk);
č. 74 zo dňa 12.11.1999, splatnou dňa 12.11.1999 v sume 70,29 Eur (2 117,50 Sk);
č. 75 zo dňa 14.12.1999, splatnou dňa 14.12.1999 v sume 69,01 Eur (2 079,- Sk);
č. 76 zo dňa 14.01.2000, splatnou dňa 14.01.2000 v sume 19,17 Eur (577,50 Sk);
v celkovej sume 493,10 Eur, ktoré povinný neuhradil.
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 16CbR/17/2004-65, zo dňa 04.05.2010, ktoré
nadobudlo právoplatnosť, dňa 19.06.2010, súd zrušil bez likvidácie obchodnú spoločnosť
DUHA INTERIER, s.r.o., DUHA INTERIER G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/, DUHA
INTERIER Ltd. /v jazyku anglickom/, DUHA INTERIER M.T.P. /v jazyku ruskom/, so
sídlom Námestie baníkov, 972 51 Handlová, IČO: 36 006 751, zapísanú v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro, vo vložke číslo 3431/R.
Pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a na základe tohto právneho stavu navrhujeme
Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške
493,10 Eur .

c) Oprávnený: Stredná odborná škola Handlová (Lipová 8, 972 51 Handlová)
proti povinnému – dlžníkovi: MEXIM, s.r.o. (SNP č. 593, Žiar nad Hronom 965 01)
vo výške: 436,83 Eur (inf.13 160,10 Sk) za roky 2008
Odôvodnenie: oprávnený fakturoval povinnému faktúry:
č. 80130 zo dňa 29.02.2008, splatnou dňa 14.03.2008 v sume 130,12 Eur (3 920,10 Sk);
č. 80242 zo dňa 31.03.2008, splatnou dňa 14.04.2008 v sume 79,00 Eur (2 380,- Sk);
č. 80914 zo dňa 04.11.2008, splatnou dňa 18.11.2008 v sume 125,47 Eur (3 780,- Sk);
č. 81029 zo dňa 03.12.2008, splatnou dňa 17.12.2008 v sume 102,24 Eur (3 080,- Sk),
v celkovej sume 436,83 EUR, ktoré povinný neuhradil.
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 27Cbr 96/2008-51 zo dňa 25.01.2010,
právoplatným dňa 25.05.2010 zrušil obchodnú spoločnosť MEXIM, s.r.o. so sídlom SNP
593/137, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 302 104 bez likvidácie.
Pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a na základe tohto právneho stavu navrhujeme
Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške
436,83 Eur .
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4. Spojená škola, Chemikov 8, Nováky s organizačnými zložkami: Stredná odborná
škola, Chemikov 8, Nováky a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky
a) oprávnený: Spojená škola Nováky s organizačnými zložkami (Chemikov 8, Nováky)
proti povinnému- dlžníkovi: Jozef Nechala - JONA-TRANS (Bernolákova 378/1, Nováky)
vo výške: 540,63 Eur (inf. 16 287,- Sk) z roku 2006
odôvodnenie: oprávnený na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa
01.07.2004 fakturoval povinnému tieto faktúry:
č. VFV028/06 zo dňa 31.03.2006, splatnou dňa 18.04.2006 v sume 180,21 Eur (5 429,- Sk),
č. VFV044/06 zo dňa 31.05.2006, splatnou dňa 19.06.2006 v sume 180,21 Eur (5 429,- Sk),
č. VFV045/06 zo dňa 31.05.2006, splatnou dňa 19.06.2006 v sume 180,21 Eur (5 429,- Sk),
ktoré povinný neuhradil.
Povinný nereagoval na upomienku zo dňa 20.03.2007.
Okresný súd v Prievidzu vydal platobný rozkaz sp. zn. 5Ro/209/2008 o zaplatenie
540,63 Eur (16 287,- Sk).
Povinný dňa 17.04.2011 umrel. Pohľadávka sa stala nevymožiteľnou.
Na základe tohto právneho stavu navrhujeme Zastupiteľstvu TSK upustiť od
vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške 540,63 Eur.
b) oprávnený: Spojená škola Nováky s organizačnými zložkami (Chemikov 8, Nováky)
proti povinnému- dlžníkovi: O.V.P., s.r.o. ( 958 01 Nedanovce č. 14)
vo výške: 44,81 Eur (inf. 1 350,- Sk) z roku 2005
Odôvodnenie: oprávnený v rámci produktívnych prác žiakov povinnému fakturoval za
montovanie ochranných líšt na el. rozvod faktúru č. 114/05 zo dňa 31.10.2005, splatnou dňa
04.11.2005 v sume 44,81 Eur (1 350,- Sk). Povinný predmetnú faktúru neuhradil. Na
upomienku zo dňa 26.04.2007 nereagoval.
Okresný súd Partizánske vydal platobný rozkaz 20Rob/202/2008-26 o zaplatenie 44,81
Eur (1 350,- Sk).
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 29CbR/49/2008-32 zo dňa 27.apríla 2012,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2012, súd zrušil obchodnú spoločnosť bez
likvidácie.
Povinný bol vymazaný z obchodného registra dňa 11.07.2012.
Na základe tohto právneho stavu navrhujeme Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania
pohľadávok oprávnenému v celkovej výške 44,81 Eur.
5. Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom (Piešťanská 2262/80, 915 01
Nové Mesto nad Váhom)
a) oprávnený: Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom (Piešťanská 2262/80, 915
01 Nové Mesto nad Váhom)
proti povinnému- dlžníkovi: Marián Bartišek - MARON (Južná 6590/25, 911 01 Trenčín)
vo výške: 112,87 Eur (inf. 3 400,30 Sk) z roku 2007 - 2008
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Odôvodnenie: Oprávnený na základe Zmluvy o zabezpečení odborného výcviku vyfakturoval
povinnému faktúru:
č. 07639 zo dňa 21.12.2007, splatnou dňa 22.01.2007 v sume 26,555 Eur (800,- Sk),
č. 08138 zo dňa 31.03.2008, splatnou dňa 14.04.2008 v sume 19,920 Eur (600,- Sk),
č. 08322 zo dňa 30.06.2008, splatnou dňa 14.07.2008 v sume 19,920 Eur (600,- Sk),
č. 08645 zo dňa 31.12.2008, splatnou dňa 14.01.2009 v sume 26,555 Eur (800,- Sk),
č. 09342 zo dňa 30.06.2009, splatnou dňa 14.07.2009 v sume 19,920 Eur (600,- Sk),
ktoré neuhradil.
Povinný na upomienku zo dňa 30.01.2009 a 24.11.2009 nereagoval.
Povinný dňa 31.08.2009 ukončil svoju podnikateľskú činnosť.
Oprávnený pohľadávku právne nevymáhal z dôvodu ďalších finančných nákladov bez reálnej
možnosti ich vymoženia.
Pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a na základe tohto právneho stavu navrhujeme
Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške
112,87 Eur.
b) oprávnený: Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom (Piešťanská 2262/80, 915
01 Nové Mesto nad Váhom)
proti povinnému- dlžníkovi: Komit EU s.r.o. (Miškovského 120/3, Bardejov)
vo výške: 226,- Eur (inf. 6 808,50 Sk) z roku 2009
Odôvodnenie: oprávnený na základe Zmluvy o poskytnutí nocľahov vyfakturoval povinnému
faktúru:
č. 09117 zo dňa 04.03.2009, splatnou dňa 18.03.2009 v sume 226,- Eur (6 808,50 Sk),
ktorú povinný neuhradil.
Povinný nereagoval na upomienku zo dňa 30.04.2010.
Povinný ukončil svoju podnikateľskú činnosť dňa 11.05.2010.
Oprávnený pohľadávku právnou cestou nevymáhal z dôvodu ďalších finančných nákladov
a keďže povinný ukončil svoju činnosť pohľadávka sa stala nevymožiteľnou.
Na základe tohto právneho stavu navrhujeme Zastupiteľstvu TSK upustiť od
vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške 226,- Eur.
c) oprávnený: Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom (Piešťanská 2262/80, 915
01 Nové Mesto nad Váhom)
proti povinnému- dlžníkovi: Privatex s.r.o. (Ľ. Štúra 76/11, Dubnica nad Váhom)
vo výške: 1 485,76 Eur (inf. 44 760,- Sk) z roku 1996
Odôvodnenie: oprávnený na základe zákazky č. 56/03/96 vyfakturoval povinnému práce pri
výrobe podložky č. v. 400202062 faktúrou:
č. 3537/96 zo dňa 05.06.1996, splatnou dňa 19.06.1996 v sume 1 485,76 Eur (44 760,- Sk),
ktorú povinný neuhradil.
Okresný súd Trenčín vydal platobný rozkaz o zaplatenie pohľadávky č. k. 20Rob834/97
dňa 23.07.1997. platobný rozkaz bol správoplatnený a vykonateľný dňa 23.09.1997.
Oprávnený vymáhaním pohľadávky poveril Exekútorský úrad pri Okresnom súde
v Novom Meste nad Váhom.
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Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1K 107/98 zo dňa 21.08.1998 bol
vyhlásený konkurz na majetok povinného. Oprávnený prihlásil svoju pohľadávku do
konkurzu dňa 30.09.1998.
Uznesením Krajského súdu Bratislava č. k. 1K 107/98 – 344 zo dňa 19.01.2006, ktoré
nadobudlo platnosť dňa 03.03.2006 bol zrušený konkurz vyhlásený uznesením 1K 107/98 zo
dňa 21.08.1998.
Dňa 30.06.2006 bol povinný vymazaný z Obchodného registra – ex offo výmaz.
Pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a na základe tohto právneho stavu navrhujeme
Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške
1 485,76 Eur.
d) oprávnený: Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom (Piešťanská 2262/80, 915
01 Nové Mesto nad Váhom)
proti povinnému- dlžníkovi: TRIPO – KOVO, s.r.o. (Hviezdoslavova 464/33, Nové Mesto
nad Váhom)
vo výške: 415,00 Eur (inf. 12 502,- Sk) z roku 1998 - 1999
Odôvodnenie: oprávnený na základe Hospodárskej zmluvy č. 5/98 vyfakturoval povinnému
faktúru:
č. 98315 zo dňa 27.10.1998, splatnou dňa 10.11.1998 v sume 207,50 Eur (6 251,- Sk),
č. 99023 zo dňa 03.02.1999, splatnou dňa 17.02.1999 v sume 207,50 Eur (6 251,- Sk),
ktoré povinný neuhradil.
Exekučné konanie sa začalo dňa 26.05.2006 na základe vykonateľného exekučného
titulu na peňažné plnenie rozsudok č. NM – 5C 307/01 – 48 zo dňa 06.06.2005 vydaný
okresným súdom Trenčín a na základe návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie č. EX
959/2006 zo dňa 18.05.2006.
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Uznesením 5Er/1788/2008 – 20 vyhlásil exekúciu
za neprípustnú a exekúciu zastavil.
Okresný súd Trenčín Uznesením č. k. 40CbR/137/2006 – 28 zo dňa 09.02.2009, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2009, zrušil spoločnosť bez likvidácie.
Pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a na základe tohto právneho stavu navrhujeme
Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške 415,Eur.
e) oprávnený: Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom (Piešťanská 2262/80, 915
01 Nové Mesto nad Váhom)
proti povinnému- dlžníkovi: AXATEC s. r. o. (Braneckého 12, Trenčín)
vo výške: 2 549,29 Eur (inf. 76 800,- Sk) z roku 2008
Odôvodnenie: oprávnený na základe Zmluvy o poskytnutí nocľahov vyfakturoval povinnému
faktúru:
č. 08552 zo dňa 06.11.2008, splatnou dňa 20.11.2008 v sume 965,94 Eur (29 100,- Sk),
č. 08602 zo dňa 02.12.2008, splatnou dňa 16.12.2008 v sume 985,86 Eur (29 700,- Sk),
č. 08667 zo dňa 31.12.2008, splatnou dňa 19.01.2009 v sume 597,49 Eur (18 000,- Sk),
ktoré povinný neuhradil.
Povinný nereagoval na upomienku zo dňa 30.01.2009 a zo dňa 24.11.2009.
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Okresný súd Trenčín Uznesením 56 Rob 493/2009 – 33 zo dňa 19.03.2010 zastavil
konanie na vydanie platobného rozkazu voči povinnému.
Uznesením č. 28R/1/2009 – 221 zo dňa 20.04.2009, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 077B/2009 dňa 23.04.2009 Okresný súd Trenčín povolil
reštrukturalizáciu povinného a týmto dňom sa začala reštrukturalizácia povinného. Vzhľadom
na to, že oprávnený včas neprihlásil svoju pohľadávku do konania, zaniká oprávnenému právo
na vymáhanie pohľadávky.
Pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a na základe tohto právneho stavu navrhujeme
Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške
2 549,29 Eur.
6. Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica (Športovcov 341/2, Považská
Bystrica)
a) oprávnený: Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica (Športovcov 341/2,
Považská Bystrica)
proti povinnému- dlžníkovi: SPUTNIK s.r.o (HELAGO TRUCK, s.r.o. do 08.01.2001,
AUTOCENTRUM HELAGO s.r.o. do 30.10.2001; Kragujevská 9, Žilina do 30.10.2001;
Kamenná 3, Žilina)
vo výške: 76,68 Eur (inf.2 310,- Sk) z roku 2001
Odôvodnenie: oprávnený a povinný uzavreli Dohodu č. 122/PV/2000 o zabezpečení
praktického vyučovania formou odbornej praxe. Oprávnený na základe dohody vyfakturoval
povinnému faktúry:
č. 2008331 zo dňa 18.04.2001, splatnou dňa 03.05.2001 v sume 24,40 Eur (735,- Sk),
č. 2008421 zo dňa 16.05.2001, splatnou dňa 01.06.2001 v sume 27,88 Eur (840,- Sk),
č. 2008522 zo dňa 22.06.2001, splatnou dňa 06.07.2001 v sume 24,40 Eur (735,- Sk),
ktoré povinný neuhradil.
Platobný rozkaz 1Rob828/02 na zaplatenie predmetnej pohľadávky bol vydaný dňa
27.09.2002, správoplatnený a vykonateľný dňa 10.12.2002.
Oprávnený dňa 26.03.2004 podal Návrh na vykonanie exekúcie. Exekučné konanie sa
začalo dňa 29.03.2004. Exekučným konaním sa zistilo, že povinný je na uvedenej adrese
neznámy, jeho pobyt a sídlo je neznáme.
Na základe Uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 26CbR/148/2008 – 31 zo dňa
20.10.2009, ktorým bola obchodná spoločnosť SPUTNIK, s.r.o. zrušená bez likvidácie, sa
obchodná spoločnosť s obchodným menom SPUTNIK, s.r.o., so sídlom Kamenná 3, 01001
Žilina, dňom 15.01.2010 vymazáva.
Na základe tohto právneho stavu navrhujeme Zastupiteľstvu TSK upustiť od
vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške 76,67 Eur.
b) oprávnený: Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica (Športovcov 341/2)
proti povinnému- dlžníkovi: STROJSTAV INGEO, s.r.o. (Trenčianska 28, Nové Mesto
nad Váhom)
vo výške: 26,88 Eur (inf.810,- Sk) z roku 2004
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Odôvodnenie: oprávnený a povinný uzavreli Dohodu č. 118/03 o zabezpečení praktického
vyučovania formou odbornej praxe. Oprávnený na základe dohody vyfakturoval povinnému
faktúry:
č. 2010918 zo dňa 18.03.2004, splatnou dňa 28.03.2004 v sume 11,95 Eur (360,- Sk),
č. 2011019 zo dňa 16.04.2004, splatnou dňa 26.04.2004 v sume 8,96 Eur (270,- Sk),
č. 2011090 zo dňa 13.05.2004, splatnou dňa 23.05.2004 v sume 5,97 Eur (180,- Sk),
ktoré povinný neuhradil.
Povinný na upomienku zo dňa 20.07.2004, 17.12.2004 a 24.02.2005 nereagoval.
Krajský súd v Bratislave uznesením 4K 2/05 – 117 zo dňa 17.10.2005, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 09.11.2005, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok povinného
pre nedostatok majetku.
Spoločnosť Strojstav – INGEO, s.r.o. bola 01.12.2005 vymazaná z Obchodného registra
- ex offo výmaz.
Pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a na základe tohto právneho stavu navrhujeme
Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške
26,88Eur.
c) oprávnený: Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica (Športovcov 341/2)
proti povinnému- dlžníkovi: BALA – Ing. Michal Ulbrik (Morovnianska č. 1, Handlová)
vo výške: 81,32 Eur (inf. 2 450,- Sk) z roku 1998 a 1999
Odôvodnenie: Oprávnený a povinný uzavreli Dohodu č. 46/PV/98 o zabezpečení praktického
vyučovania formou odbornej praxe. Oprávnený na základe dohody vyfakturoval povinnému
faktúry:
č. 2005917 zo dňa 23.02.1999, splatnou dňa 10.03.1999 v sume 32,53 Eur (980,- Sk),
č. 2006179 zo dňa 28.04.1999, splatnou dňa 08.05.1999 v sume 34,85 Eur (1 050,- Sk),
č. 2006269 zo dňa 12.05.1999, splatnou dňa 22.05.1999 v sume 13,94 Eur (420,- Sk),
ktoré povinný neuhradil.
Povinný na upomienku zo dňa 20.09.1999 nereagoval.
Oprávnený dňa 29.04.2002 podal na Okresný súd Prievidza Návrh o zaplatenie
pohľadávky. Okresný súd Prievidza dňa 13.05.2002 vydal platobný rozkaz č. k. 1Rob229/02.
(právoplatný a vykonateľný dňa 19.07.2002)
Dňa 14.06.2004 oprávnený podal na Exekútorsky úrad Návrh na vykonanie exekúcie.
Okresný súd Prievidza Uznesením 15Er 763/04 – 13 zo dňa 19.01.2006 (právoplatnosť dňa
14.02.2006) zamietol žiadosť súdneho exekútora o vydanie povolenia na výkon exekúcie pre
nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania povinného.
Povinný dňa 22.08.2005 ukončil svoju podnikateľskú činnosť.
Na základe tohto právneho stavu navrhujeme Zastupiteľstvu TSK upustiť od
vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške 81,32 Eur.
d) oprávnený: Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica (Športovcov 341/2)
proti povinnému- dlžníkovi: Ľudová tvorba, textilné výrobné družstvo, v likvidácii (013
62 Veľké Rovné)
vo výške: 576,92 Eur (inf. 17 380,- Sk) z roku 2004-2005
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Odôvodnenie: Oprávnený a povinný uzavreli Dohodu č. 14/03 o zabezpečení praktického
vyučovania formou odbornej praxe. Oprávnený na základe dohody vyfakturoval povinnému
faktúry:
č. 2010865 zo dňa 18.03.2004, splatnou dňa 01.04.2004 v sume 130,45 Eur (3930,- Sk),
č. 2011141 zo dňa 14.05.2004, splatnou dňa 28.05.2004 v sume 54,44 Eur (1 640,- Sk),
č. 2011234 zo dňa 11.06.2004, splatnou dňa 25.06.2004 v sume 54,44 Eur (1 640,- Sk),
č. 2011257 zo dňa 22.07.2004, splatnou dňa 05.08.2004 v sume 18,59 Eur (560,- Sk),
č. 2011464 zo dňa 22.10.2004, splatnou dňa 05.11.2004 v sume 39,50 Eur (1 190,- Sk),
č. 2011548 zo dňa 12.11.2004, splatnou dňa 26.11.2004 v sume 46,80 Eur (1 410,- Sk),
č. 2011658 zo dňa 09.12.2004, splatnou dňa 23.12.2004 v sume 78,34 Eur (2 360,- Sk),
č. 2011773 zo dňa 31.12.2004, splatnou dňa 14.01.2005 v sume 18,59 Eur (560,- Sk),
č. 2011902 zo dňa 11.02.2005, splatnou dňa 25.02.2005 v sume 43,15 Eur (1 300,- Sk),
č. 2011967 zo dňa 28.02.2005, splatnou dňa 17.03.2005 v sume 23,24 Eur (700,- Sk),
č. 2012059 zo dňa 21.03.2005, splatnou dňa 04.04.2005 v sume 18,59 Eur (560,- Sk),
č. 2012139 zo dňa 15.04.2005, splatnou dňa 29.04.2005 v sume 18,59 Eur (560,- Sk),
č. 2012226 zo dňa 18.05.2005, splatnou dňa 01.06.2005 v sume 32,20 Eur (970,- Sk),
ktoré povinný neuhradil.
Povinný na upomienku zo dňa 20.07.2004, 17.12.2004, 24.02.2005, 01.04.2005 a
14.07.2005 nereagoval.
Oprávnený dňa 09.09.2005 podal na Okresný súd Žilina Návrh na vydanie platobného
rozkazu o zaplatenie pohľadávky. Okresný súd Žilina dňa 06.06.2006 vydal platobný rozkaz
12RO/356/2005 - 37 o zaplatenie pohľadávky.
Povinný dňa 21.10.2005 vstúpil do likvidácie. Oprávnený dňa 20.02.2006 prihlásil
pohľadávku do likvidácie.
Na základe Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 36K/117/2005 – 232 zo
dňa 22.06.2007, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku
povinného, sa družstvo s obchodným menom Ľudová tvorba, textilné výrobné družstvo,
v likvidácii, so sídlom 013 62 Veľké Rovné dňom 16.08.2007 vymazáva.
Pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a na základe tohto právneho stavu navrhujeme
Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške
576,92 Eur.
e) oprávnený: Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica (Športovcov 341/2)
proti povinnému- dlžníkovi: Alena Fusková (Rozkvet 2019/41, Považská Bystrica)
vo výške: 1512,15 Eur (inf. 45 555,- Sk) z roku 1999 – 2000
Odôvodnenie: Oprávnený a povinná uzavreli Zmluvu č. 1/98/SR o sponzorstve a finančnom
zabezpečení výuky žiaka dňa 12.05.1998. Oprávnený na základe zmluvy vyfakturoval
povinnej faktúry:
č. 2006485 zo dňa 22.07.1999, splatnou dňa 06.08.1999 v sume 161,92 Eur (4 878,- Sk),
č. 2007597 zo dňa 18.08.2000, splatnou dňa 01.09.2000 v sume 1 350,23 Eur (40 677,- Sk),
ktoré povinná neuhradila.
Povinná na upomienku zo dňa 31.01.2001 nereagovala.
Návrh na vydanie platobného rozkazu oprávnený podal dňa 23.04.2001 na Okresný súd
Považská Bystrica. Dňa 01.06.2001 Okresný súd Považská Bystrica vydal platobný rozkaz č.
k. 1Rob 387/01. Povinná dňa 22.06.2001 podala voči platobnému rozkazu odpor.
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Na základe právoplatného a vykonateľného Rozsudku Okresného súdu v Považskej
Bystrici č. k. 3C 545/01 – 31 z 28.11. 2001 povinná mala uhradiť oprávnenému pohľadávku.
Oprávnený dňa 12.07.2004 podal Návrh na vykonanie exekúcie. Exekučné konanie EX
339/04 sa začalo dňa 15.07.2004. šetrením majetkových pomerov povinného exekútor zistil,
že povinná nevlastni žiadny hnuteľný alebo nehnuteľný majetok alebo finančné prostriedky
na uspokojenie pohľadávky.
Pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a na základe tohto právneho stavu navrhujeme
Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške
1 512,15 Eur.
f) oprávnený: Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica (Športovcov 341/2)
proti povinnému- dlžníkovi: ELITA-CAR, import – export, spol. s.r.o. (J. Kráľa 759/18,
Beluša)
vo výške: 98,83 Eur (inf. 2 977,50 Sk) z roku1999
Odôvodnenie: Oprávnený a povinný uzavreli dňa 09.09.1998 Dohodu č. 21/PV/98
o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe. Oprávnený na základe zmluvy
vyfakturoval povinnej faktúry:
č. 2006161 zo dňa 27.04.1999, splatnou dňa 08.05.1999 v sume 39,58 Eur (1 192,50 Sk),
č. 2006251 zo dňa 11.05.1999, splatnou dňa 22.05.1999 v sume 24,40 Eur (735,- Sk),
č. 2006315 zo dňa 14.06.1999, splatnou dňa 29.06.1999 v sume 34,85 Eur (1 050,- Sk),
ktoré povinný neuhradil.
Povinný na upomienku z dňa 17.06.1999 nereagoval.
Návrh o zaplatenie pohľadávky s prísl. oprávnený podal na Okresný súd Považská
Bystrica dňa15.04.2002. Okresný súd Považská Bystrica vydal platobný rozkaz č. k.
1Rob306/02 dňa 23.05.2002. Dňa 08.07.2002 Okresný súd Považská Bystrica zrušil platobný
rozkaz zo dňa 23.05.2002 č. k. 1Rob306/02. S odôvodnením, že platobný rozkaz nebolo
možné doručiť do vlastných rúk povinnému.
Okresný súd Rozsudkom 10Cb 317/02 zo dňa 14.10.2002 (právoplatnosť
a vykonateľnosť 17.11.2002) rozhodol, že povinný má pohľadávku oprávnenému uhradiť .
Oprávnený dňa 14.06.2004 podal Návrh na vykonanie exekúcie. Exekučné konanie EX
253/04 sa začalo dňa 23.06.2004. šetrením v exekučnom konaní sa zistilo, že povinný v sídle
uvedenom v OR SR nesídli od roku 2000, povinný nevlastný žiaden majetok, účet povinného
v SLSP a.s. bol zrušený a konateľ povinného p. Vladimír Vatolík sa zdržuje na neznámom
mieste a je voči nemu vedené trestné stíhanie. Vzhľadom na zistené skutočnosti oprávnený
dňa 30.11.2006 podal späťvzatie návrhu na exekúciu. Okresný súd Považká Bystrica
Uznesením 1Er1245/2004 – 14 zastavil exekúciu.
Pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a na základe tohto právneho stavu navrhujeme
Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške
98,83Eur.
g) oprávnený: Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica (Športovcov 341/2)
proti povinnému- dlžníkovi: VISUS s.r.o (od 14.02.2001 – 1.čsl. brigády 60, Vrútky; od
03.06.1998 do 10.12.2000 ul. Kukučínova 207/22, Pov. Bystrica)
vo výške: 340,68 Eur (inf.10 263,- Sk) z roku 1999
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Odôvodnenie: oprávnený a povinný uzavreli dňa 01.06.1998 Zmluvu o nájme nebytových
priestorov č. 60/98/TOÚ. Oprávnený povinnému fakturoval nájom faktúrou:
č. 2005965 zo dňa 09.03.1999, splatnou dňa 24.03.1999 v sume 113,56 Eur (3 421,- Sk),
č. 2006114 zo dňa 14.04.1999, splatnou dňa 26.04.1999 v sume 113,56 Eur (3 421,- Sk),
č. 2006444 zo dňa 12.07.1999, splatnou dňa 15.07.1999 v sume 113,56 Eur (3 421,- Sk),
ktoré povinný neuhradil.
Povinný na upomienku zo dňa 14.04.1999, 17.06.1999, 14.09.1999 a 04.11.1999
nereagoval.
Okresný súd Považská Bystrica vydal dňa 13.04.2000 platobný rozkaz č. k. 1Ro 338/00.
Oprávnený dňa 16.12.2002 podal Návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia prikázaním
pohľadávky z účtu v peňažnom ústave na sumu 340,68 EUR s prísl. Okresný súd Považská
Bystrica dňa 07.01.2003 Uznesením E 1047/02 – 3 nariadil na základe platobného rozkazu
Okresného súdu Považská Bystrica, č. k. 1Ro 338/00 zo dňa 11.04.2000 výkon rozhodnutia
odpísaním predmetnej pohľadávky z účtu povinného v peňažnom ústave Istrobanka a.s.
Považská Bystrica. Okresný súd Považská Bystrica dňa 08.04.2003 Uznesením E 1047/02 –
9 zastavuje výkon rozhodnutia nariadený uznesením Okresného súdu Považská Bystrica č. k.
E 1047/02 – 3 zo dňa 07.01.2003, nakoľko peňažný ústav oznámil súdu, že povinný nemá
v ich pobočke vedený žiadny účet.
Oprávnený dňa 31.05.2004 podal návrh na vykonanie exekúcie. Dňa 15.06.2004 sa
začalo exekučné konanie EX 9/2004 – 10.
Dňa 31.01.2006 Okresný súd Považská Bystrica Uznesením 1Er 1207/2004 – 8 zastavil
exekúciu, pretože majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.
Pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a na základe tohto právneho stavu navrhujeme
Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške
340,68 Eur.

7. Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ Dolný Lieskov
a) oprávnený: Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ Dolný Lieskov (018 21 Dolný
Lieskov 197))
proti povinnému- dlžníkovi: Jozef Dzurianik a Vlasta Dzurianiková (018 21 Dolný
Lieskov 220)
vo výške: 375,75 Eur (inf.11 319,80 Sk) z roku 2002
Odôvodnenie: pohľadávka oprávnenému vznikla za neuhradené nájomné v roku 2002.
Okresný súd v Považskej Bystrici dňa 18.11.2003 vydal Platobný rozkaz 1Ro1353/03.
Oprávnený začal pohľadávku vymáhať prostredníctvom súdneho exekútora. Súdny exekútor
šetrením nezistil u povinných žiaden majetok, ani príjmy, z ktorých by bolo možné
pohľadávku uhradiť. Jeden z povinných p. Jozef Dzurianik medzitým zomrel.
Nakoľko povinná nevlastný žiaden majetok a ani príjem, z ktorého by bolo možné
pohľadávku uhradiť, pokladáme pohľadávku za nevymožiteľnú.
Na základe tohto právneho stanoviska navrhujeme Zastupiteľstvu TSK upustiť od
vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške 375,75 Eur
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8. Centrum sociálnych služieb – Jesienka (Staromyjavská č. 77, 907 01 Myjava)
a) oprávnený: Centrum sociálnych služieb – Jesienka (Staromyjavská č. 77, 907 01
Myjava)
proti povinnému- dlžníkovi: Werner Emil (naposledy bytom Staromyjavská 889/77, Myjava)
vo výške: 1 872,17 Eur (inf.56 401,- Sk) z roku 1988 – 2011
Odôvodnenie: povinný nastúpil do sociálneho zariadenia oprávneného dňa 09.02.1988
a v zariadení oprávneného žil nepretržite až do svojej smrti. Počas tohto obdobia vznikla
oprávnenému pohľadávka vo výške 1 872,17 Eur. Keďže povinný nezanechal žiaden
hnuteľný alebo nehnuteľný majetok Okresný súd Nové Mesto nad Váhom dňa 12.10.2011
(právoplatnosť uznesenia 11.11.2011) Uznesením 9D/551/2011-10 zastavil dedičské konanie.
Pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a na základe tohto právneho stavu navrhujeme
Zastupiteľstvu TSK upustiť od vymáhania pohľadávok oprávnenému v celkovej výške
1 872,17 Eur.
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