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
účtujú v systéme akruálneho účtovníctva, úlohou ktorého je podávať verný, pravdivý
a úplný obraz nielen o všetkých skutočnostiach, ale aj o stave majetku, záväzkov ako
aj pohľadávok.
Zásady hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom
znení (ďalej len „Zásady“) upravujú vo svojom Čl. 34 podmienky, za ktorých
sa pohľadávka stáva nevymožiteľnou.
V zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2., písm. d) Zásad je nevymožiteľnou pohľadávkou
taká pohľadávka, ktorá sa bezvýsledne (napr. neúspešná exekúcia, konkurz,
likvidácia) vymáhala od dlžníka a iných osôb, od ktorých sa mohla vymáhať.
Podľa Čl. 34, ods. 1, bod 1.2., písm. e) Zásad 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 zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2., písm. f) Zásad je nevymožiteľnou pohľadávkou
taká pohľadávka, ktorej dlžník zanikol bez právneho nástupcu.
V súlade s Čl. 34, ods. 3, bod 3.1., písm. a) Zásad 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 Strednej odbornej školy strojníckej
so sídlom Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica:
• pohľadávka
voči
spoločnosti
SANITECH
spoločnosť
s ručením
obmedzeným (v skratke SANITECH s.r.o.) so sídlom I. Krasku 247/1,
017 49 Považská Bystrica, IČO: 36 327 034 vo výške 14 355,30 EUR.
Predmetná pohľadávka vznikla z dôvodu nezaplatenia nájmu v mesiacoch jún
2009 – september 2010. Bola vymáhaná prostredníctvom exekúcie.
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 40CbR/72/2013-23 zo dňa

09.01.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2015, súd zrušil
spoločnosť bez likvidácie. Uznesením Okresného súdu Považská Bystrica
sp. zn. 4Er/489/2010-22 zo dňa 30.04.2015 bola exekúcia zastavená z toho
dôvodu, že spoločnosť SANITECH s.r.o. zanikla dňa 02.04.2015
bez právneho nástupcu výmazom ex offo z Obchodného registra.
2.)

odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Strednej odbornej školy so sídlom
T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza:
• pohľadávka voči spoločnosti BAULUX, s.r.o. so sídlom Pstruhárska 1955,
972 51 Handlová, IČO: 35 689 447 vo výške 7 479,48 EUR. Pohľadávka
vznikla za neplatenie nájmu nebytových priestorov v budove internátu
T. Vansovej, Prievidza. So spoločnosťou bol uzatvorený splátkový kalendár
v rokoch 2006, 2007 a 2008, napriek tomu nebola uhradená plná suma
nájmu. Následne bola vymáhaná prostredníctvom exekúcie. Uznesením
Okresného súdu Prievidza sp. zn.: 9Er/693/2008 zo dňa 17.09.2014 bola
exekúcia zastavená z toho dôvodu, že spoločnosť bola dňa 25.05.2012
vymazaná uznesením Okresného súdu Trenčín z Obchodného registra bez
likvidácie. Nakoľko súd rozhodol o výmaze spoločnosti bez likvidácie,
povinný nemal ku dňu zrušenia žiaden majetok.

3.)

odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Strednej odbornej školy so sídlom
T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza:
• pohľadávka voči Basketbalovému klubu BC so sídlom Olympionikov 4,
971 01 Prievidza, IČO: 318 976 14 vo výške 3 607,35 EUR. Na SOŠ
T. Vansovej v Prievidzi prešla táto pohľadávka delimitáciou zrušenej školy
SOŠ polytechnickej, M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza v roku 2012.
V delimitačných protokoloch je uvedené, že SOŠ polytechnická
pohľadávku nevymáhala. Nakoľko táto pohľadávka vznikla v roku 1998 –
1999, je zrejmé, že v roku 2012 už bola premlčaná. SOŠ T. Vansovej
v Prievidzi z tohto dôvodu nemôže predmetnú pohľadávku ďalej vymáhať.

4.)

Strednej odbornej školy so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza:
• pohľadávka voči MŠKH – Prievidza, Bojnická cesta 74, 971 01 Prievidza,
IČO: 361 215 50 vo výške 10 789,58 EUR. Táto pohľadávka prešla na
SOŠ T. Vansovej v Prievidzi delimitáciou zrušenej školy SOŠ
polytechnickej, M. Falešníka 6, Prievidza v roku 2012. V delimitačných
protokoloch je uvedené, že SOŠ polytechnická pohľadávku nevymáhala.
Nakoľko ide o pohľadávku z rokov 1997 – 1999, je zrejmé, že už v tomto
čase bola pohľadávka premlčaná. Z uvedených dôvodov nemôže SOŠ
T. Vansovej predmetnú pohľadávku ďalej vymáhať.

5.)

odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Strednej odbornej školy so sídlom
T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza:
• pohľadávka voči Mgr. Vavrinca Benedikta Nedožerského n.o. so sídlom
Bakalárska ul. 2, 97101 Prievidza, IČO: v celkovej výške 8 231,26 EUR.
Organizácia bola dňa 16.07.2011 zrušená z Registra neziskových
organizácií. Pohľadávka prešla na SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza
delimitáciou zrušenej školy SOŠ polytechnickej, M. Falešníka 6, Prievidza
delimitáciou č. 7 v roku 2012. Nakoľko nezisková organizácia Mgr.
Vavrinca Benedikta Nedožerského n.o. bola už čase, kedy táto
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pohľadávka prešla na nástupnícku organizáciu zrušená, SOŠ T. Vansovej
v Prievidzi ju nemohlo ďalej vymáhať.
6.)

odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Strednej odbornej školy so sídlom
Bratislavská 439/19, 018 41 Dubnica nad Váhom:
• pohľadávka voči spoločnosti Topoľčianske strojárne, a.s. so sídlom
Odbojárov 294/10, 955 88 Továrniky, IČO: 31 411 533 vo výške 12 171,75
EUR. Uvedená pohľadávka vznikla v rokoch 1992 – 1993 v bývalom SOU
strojárskom, Dubnica nad Váhom za výučbu žiakov, ktorá bola spoločnosti
fakturovaná na základe „Hospodárskej dohody o komplexnej výučbe
žiakov v SOU strojárskom, Dukelská štvrť, Dubnica nad Váhom“
na jednotlivé školské roky. Na vymáhanie pohľadávky boli podané 2 žaloby
na Krajský súd Bratislava a Okresný súd Topoľčany. Uznesením Krajského
súdu v Bratislave zo dňa 25.06.1998 bol na majetok spoločnosti vyhlásený
konkurz, do ktorého bola prihlásená aj predmetná pohľadávka. Následne
uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn.: Z-2-1K 12/1993 - 504
zo dňa 19.02.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2013, bol
konkurz zrušený pre nedostatok majetku úpadcu. Dňom 01.05.2013 bola
spoločnosť vymazaná z Obchodného registra bez právneho nástupcu.

7.)

odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Strednej odbornej školy obchodu
a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov:
• pohľadávka voči ŠK Relax s.r.o. “v likvidácii“ (bývalé TJ Gumárne,
Púchov) so sídlom Zamarovská 62/129, 911 05 Zamarovce, IČO: 31
590 241 v celkovej výške 3 611,50 EUR. Pohľadávka vznikla v roku 1993
za odborný výcvik žiakov, ktorí boli umiestnení na výkon praxe v tomto
podniku. Spoločnosť ŠK Relax s.r.o. vstúpila do likvidácie dňa 01.01.2007.
V súčasnosti je predmetná pohľadávka premlčaná a nie je možné ju ďalej
vymáhať.

8.)

odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Centrum sociálnych služieb –
SLOVEN, 018 54 Slavnica 68:
• pohľadávka voči p. Etele S., rod. K., vo výške 25 971,08 EUR, nar. dňa
__.__.____, naposledy bytom _____, zomr. dňa 10.01.2018. Pohľadávka
voči p. S. vznikla za služby poskytované v sociálnom zariadení. Bola
prihlásená do dedičského konania, o ktorom Okresný súd Trenčín rozhodol
svojím uznesením o zastavení, nakoľko poručiteľka nezanechala žiaden
majetok.

V zmysle uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho
kraja návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok č. 1.) – 8.)
v súlade s Čl. 34, odsek 3, bod 3.1. Zásad.
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