
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. a) Zásad je nevymožiteľnou pohľadávkou 
taká pohľadávka, ktorá sa premlčala a dlžník odmieta dlh dobrovoľne uhradiť. 
 
V zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2., písm. c) Zásad je nevymožiteľnou pohľadávkou 
taká pohľadávka, pri ktorej nemožno preukázať, že trvá.  
 
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. 
 
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 priemyselnej školy, Ul. SNP 
 413/8, 907 01 Myjava: 
 

• pohľadávka voči spoločnosti PSB a.s. so sídlom Medzilaborecká 15, 821 01 
Bratislava, IČO: 31 412 491 vo výške 52 990,14 EUR. Pohľadávka vznikla     
za výučbu žiakov v rokoch 1991 – 1993. Predmetná pohľadávka prešla          
na SPŠ Myjava delimitáciou ku dňu 31.08.2013 zo SOŠ Brezová pod Bradlom 



(bývalé SOU strojárske Brezová pod Bradlom – ďalej len SOUs). SOUs túto 
pohľadávku vymáhalo najskôr pokusom o zmier, vrátením faktúr a neskôr bola 
vymáhaná prostredníctvom advokáta JUDr. Poláka súdnou cestou. V roku 
1993 bola podaná žaloba na Okresný súd v Senici, ktorý vydal platobný 
rozkaz s povinnosťou zaplatiť dlžnú sumu. Povinný sa voči platobnému 
rozkazu odvolal, preto následne prebehlo súdne konanie, ktoré bolo ukončené 
v prospech SOUs. Pohľadávku sa však nepodarilo vymôcť ani na základe 
súdneho rozhodnutia, z toho dôvodu bola pohľadávka vymáhaná 
prostredníctvom exekútora. Uznesením Okresného súdu Senica zo dňa 
05.10.1998 bola exekúcia zastavená. Už v tom čase bol celý majetok 
spoločnosti a jej účty zablokované iným exekútorom v prospech iného 
oprávneného. Spoločnosť PSB a.s. sa dostala do konkurzného konania, ktoré 
bolo uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 2K/10/2010 zo dňa 
17.05.2010 zastavené pre nedostatok majetku dlžníka. Následne bola 
spoločnosť PSB a.s. dňa 12.06.2010 vymazaná ex offo z obchodného registra 
v celom rozsahu. 

 
2.) odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Strednej odbornej školy obchodu 
 a služieb, Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov: 
 

• pohľadávka voči spoločnosti Považské hotely a reštaurácie, š.p. 
Považská Bystrica „v likvidácii“ so sídlom Ul. Nová 134, 017 01 
Považská Bystrica vo výške 101 830,02 EUR. Pohľadávka vznikla v rokoch 
1991 – 1994 za výučbu žiakov. Predmetná pohľadávka bola vymáhaná 
súdnou cestou ešte bývalým veriteľom pohľadávky – Stredným odborným 
učilišťom služieb, Púchov. V roku 1995 vydal Okresný súd Považská 
Bystrica rozsudok, ktorým zaviazal dlžníka zaplatiť predmetnú sumu. 
Pohľadávka však nebola uspokojená, nakoľko uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Považskej Bystrici č.  71/1991 bol š.p. Považské hotely 
a reštaurácie dňom 31.12.1991 zrušený a dňom 01.01.1992 bola 
nariadená jeho likvidácia. Následne bol na majetok spoločnosti vyhlásený 
konkurz, ktorý bol uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k.: 36-
24 K 11/93 zo dňa 26.11.2003 zrušený. Spoločnosti Považské hotely 
a reštaurácie, š.p. Považská Bystrici „v likvidácii“ bola dňa 17.04.2004 
vymazaná z obchodného registra. 

3.) odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Trenčianskeho samosprávneho kraja     
           so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín: 
 

• pohľadávka vo výške 325 957,38 EUR za pokutu uloženú rozhodnutím 
Úradu pre verejné obstarávanie v roku 2006. Trenčiansky samosprávny 
kraj zaplatil v roku 2006 pokutu 9,8 milióna Sk za neoprávnené použitie 
rokovacieho konania bez zverejnenia pri súťaži na opravu ciest II. a III. 
triedy.  Vtedajšie vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja vtedy 
rozhodlo po porade s právnikmi, že Trenčiansky samosprávny kraj sa súdiť 
nebude. Bola zriadená škodová komisia zložená z poslancov 
Zastupiteľstva TSK, ktorá mala preveriť mieru zavinenia a po jej 
odporúčaní sa mal zvažovať ďalší postup, tá však ani raz nebola 
uznášaniaschopná. K dnešnému dňu sú akékoľvek nároky voči 
komukoľvek premlčané. 
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V zmysle vyššie uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok    
č. 1.) – 3.) v súlade s Čl. 34, odsek 3, bod 3.1. Zásad. 
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