
Dôvodová správa 
 

 
I. Všeobecná časť 
 
Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, majetok  vyššieho územného celku tvoria nehnuteľné 
veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné 
majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve vyššieho územného celku podľa tohto 
zákona alebo ktoré nadobudne vyšší územný celok do vlastníctva prechodom 
z majetku štátu na základe tohto zákona alebo osobitného zákona, alebo vlastnou 
činnosťou. 
 
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej 
len „organizácie“) účtujú v systéme aktuálneho účtovníctva, úlohou ktorého je 
podávať verný, pravdivý a úplný obraz nielen o všetkých skutočnostiach, ale aj           
o stave majetku, záväzkov ako aj pohľadávok.  
 
V zmysle Čl. 33 ods. 1, bod 1.2. písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení (ďalej len „Zásady“) je 
nevymožiteľnou pohľadávkou taká pohľadávka, ktorej dlžník zomrel, ktorá bola 
uplatnená v dedičskom konaní a ktorá nemohla byť uspokojená ani vymáhaním       
od dedičov dlžníka.   
 
V súlade s Čl. 33 ods. 3, bod 3.1., písm. a) rozhoduje o odpísaní nevymožiteľných 
pohľadávok, ktorých hodnota je nad 3 500 EUR Zastupiteľstvo Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 
 
II. Osobitná časť 
 
 Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli doručené nasledovné žiadosti 
o odpísanie nevymožiteľných pohľadávok s hodnotou nad 3 500 EUR :  
 
1.) odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Centra sociálnych služieb – NÁDEJ, 
  018 21 Dolný Lieskov: 

• pohľadávka voči pánovi Jozefovi L., nar. dňa _____, naposledy bytom 
Podolie, zomr. dňa 11.10.2017 vo výške 3 562,99 EUR za služby 
poskytnuté v sociálnom zariadení. Dedičské konanie bolo zastavené 
uznesením Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom sp. zn.: 9D/595/2017 
zo dňa 11.07.2018 pre nemajetnosť zosnulého. Majetok nepatrnej hodnoty 
vo výške 20,22 EUR bol vydaný sestre zosnulého, ktorá sa postarala 
o jeho pohreb. 

2.)  odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Centra sociálnych služieb – Jesienka, 
  Staromyjavská 77, 907 01 Myjava: 

• pohľadávka voči pani Štefanii R., nar. dňa _____, naposledy bytom 
Myjava, zomr. dňa 01.02.2018 vo výške 4 826,13 EUR za služby 
poskytnuté v sociálnom zariadení. Konanie o dedičstve bolo zastavené 
uznesením Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom sp. zn.: 9D/148/2018 
zo dňa 20.06.2018 z dôvodu,  že poručiteľka nezanechala žiadny majetok. 



 
3.)  odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Centra sociálnych služieb – SLOVEN, 
 018 54 Slavnica 68: 

• pohľadávka voči pani Antónii L., nar. dňa _____, naposledy bytom 
Slavnica , zomr. dňa 08.02.2017 vo výške 4 300,90 EUR. Dedičské 
konanie bolo zastavené uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp. zn.: 
22D/357/2017-32 zo dňa 29.06.2017 pre nemajetnosť poručiteľky. Majetok 
nepatrnej hodnoty poručiteľky vo výške 248,94 EUR bol vydaný Centru 
sociálnych služieb – SLOVEN, ktoré sa postaralo o jej pohreb. Uvedená 
čiastka bola odrátaná z celkovej pôvodnej výšky pohľadávky. 
 

4.) odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Centra sociálnych služieb – Bystričan, 
 Zakvášov 1935/453, 017 01 Považská Bystrica: 

• pohľadávka voči pani Marte G., nar. dňa _____, naposledy bytom 
Považská Bystrica, zomr. dňa 08.03.2016 vo výške 3 808,77 EUR. 
Dedičské konanie bolo zastavené uznesením Okresného súdu v Považskej 
Bystrici sp. zn.: 5D/55/2016-19 zo dňa 04.05.2016, nakoľko poručiteľka 
zanechala majetok nepatrnej hodnoty, ktorý bol vydaný jej bratovi, 
Václavovi G., ktorý sa postaral o jej pohreb. 

 
5.) odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Centra sociálnych služieb – LIPA,    
           913 04 Kostolná – Záriečie č. 10 : 

• pohľadávka voči pánovi Štefanovi K., nar. dňa _____, naposledy bytom 
Drietoma, zomr. dňa 02.08.2018 vo výške 3 576,62 EUR. Konanie 
o dedičstve bolo zastavené uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 
14D/906/2018 zo dňa 02.10.2018 z dôvodu, že poručiteľ nezanechal 
žiadny majetok. 

 
 
Všetky vyššie uvedené nevymožiteľné pohľadávky vznikli z dôvodu, že príjmy 
dlžníkov, t.j. klientov sociálnych zariadení, boli nižšie ako výdavky za poskytované 
sociálne služby v daných zariadeniach. Uvedené Centrá sociálnych služieb prihlásili 
dané pohľadávky v zmysle Čl. 33, ods. 6, písm. a) Zásad v dedičských konaniach, 
v ktorých sa prejednávalo dedičstvo dlžníkov. Dlžníci nezanechali po smrti žiadny 
majetok, resp. zanechali majetok nepatrnej hodnoty, na základe čoho boli dedičské 
konania zastavené uzneseniami príslušných okresných súdov. Takéto pohľadávky 
nie je možné ďalej vymáhať. 
 
V zmysle uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok č. 1.) – 5.) 
v súlade s Čl. 33, odsek 3, bod 3.1. Zásad. 
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