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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“) evidujú vo svojom účtovníctve aj pohľadávky, ku ktorým musia 
vytvárať opravné položky z dôvodu, že tieto sú dlhodobo a neúspešne vymáhané, 
pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne 
nezaplatí, ako aj z dôvodu, aby nedochádzalo  ku „skresľovaniu“ hodnoty majetku. 

Hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami je upravené v článku 34 – Hospodárenie 
a nakladanie s pohľadávkami, záväzkami VII. časti – Hospodárenie a nakladanie 
s pohľadávkami, záväzkami a cennými papiermi Zásad hospodárenia s majetkom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení (ďalej len „zásady“ 
v príslušnom tvare).  

Na účely zásad sa rozumie nevymožiteľnou pohľadávkou pohľadávka definovaná 
v článku 34  odsek 1  bod 1.2. písm. a) až l) zásad. 

V prípadoch, v ktorých je zo všetkých okolností zrejmé, že ide o pohľadávku 
nevymožiteľnú, je jej odpísanie možné podľa článku 34 odsek 2 písm. a) zásad. 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „Z TSK“) je orgánom 
kompetentným rozhodnúť o tomto spôsobe naloženia s nevymožiteľnou 
pohľadávkou, ak je jej hodnota nad 3 500 €.  

Predložený návrh bol prerokovaný v Komisii pre financie, rozpočet a investície        
pri Z TSK a v Komisii sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Z TSK. Stanoviská oboch 
komisií sú súčasťou tohto materiálu predloženého na prerokovanie Z TSK. 

Údaje  uvedené v  predloženom návrhu boli spracované na základe dokladov 
a informácií predložených, resp. poskytnutých žiadateľmi o odpísanie pohľadávok.  

II. Osobitná časť

1. 

Trenčianskemu samosprávnemu kraju bola doručená žiadosť o odpísanie 
nevymožiteľnej pohľadávky s hodnotou nad 3 500 eur: Centrum sociálnych   
služieb – Bôrik, Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno (ďalej len „CSS – Bôrik“) 
podal návrh na rozhodnutie o odpísaní nevymožiteľnej pohľadávky evidovanej 
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v účtovníctve vo výške 6 499,05 eur voči dlžníčke Anne S., rod. xxxx, nar. xxxx, 
zomr. xxxx, posledný trvalý pobyt xxxx, z dôvodu neuhradenia sociálnych služieb 
poskytnutých sociálnym zariadením. 

Okresný súd Prievidza, prostredníctvom notára JUDr. Eleonóry Kohajdovej, 
Uznesením č. k.: 18D/119/2019-18, Dnot 311/2019 zo dňa 03.12.2019 rozhodol 
o zastavení dedičského konania po poručiteľke Anne xxx, rod. xxx, nar. xxxxx,
 zomr. xxxxx, posledný trvalý pobyt xxxxxx, nakoľko poručiteľka nezanechala žiaden 
majetok. 

Súd rozhodol o zastavení konania o dedičstve v súlade s ust. § 187 ods. 1 CMP. 

Z uvedeného je zrejmé, že pohľadávka CSS – Bôrik vo výške 6 499,05 eur     voči 
dlžníčke Anne xxx je nevymožiteľná podľa článku 34 ods. 1 bod 1.2. písm. e) zásad, 
nakoľko dlžníčka zomrela, pričom pohľadávka uplatnená v dedičskom konaní 
nemohla byť uspokojená ani vymáhaná od dedičov dlžníčky. 

2. 

Centrum sociálnych služieb – SLOVEN, Slavnica 68, 018 54 Slavnica, IČO: 
00632406 požiadal o schválenie odpísania nevymožiteľnej pohľadávky evidovanej v 
jeho účtovníctve vo výške celkom 3 937,13 eur voči dlžníčke Alene xxx, rod. xxx, 
nar. xxxx, posledný trvalý pobyt xxxxx, zomr. xxxx, ktorá vznikla v období rokov 
2013 až 2019 z dôvodu neschopnosti platiť plnú úhradu za poskytované sociálne 
služby z dôvodu nízkeho príjmu. 

Okresný súd Trenčín, prostredníctvom notára JUDr. Želmíry Pagáčovej, Uznesením 
č.k.: 12D/584/2019-29, Dnot 111/2019 zo dňa 30.06.2020, rozhodol o zastavení 
dedičského konania po poručiteľke Alene xxx, rod. xxxx, nar. xxx, posledný trvalý 
pobyt xxx, zomr. xxx a vydaní majetku nepatrnej hodnoty Marekovi xxx, ktorý sa 
postaral o pohreb poručiteľky. . 
Súd rozhodol o zastavení konania o dedičstve v súlade s ust. § 188 ods. 1 CMP. 

Z uvedeného je zrejmé, že pohľadávka Centra sociálnych služieb – SLOVEN vo 
výške celkom 3 937,13 eur eur voči dlžníčke Alene xxxx je nevymožiteľná podľa  
článku 34  odsek 1  bod 1.2. písm. e) zásad,  nakoľko dlžníčka zomrela, pričom 
pohľadávka uplatnená v dedičskom konaní nemohla byť uspokojená ani vymáhaním 
od dedičov dlžníčky. 




