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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. 

Hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami v podmienkach Trenčianskeho 
samosprávneho kraja upravuje  článok 34 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). 

Podľa článku 34 odsek (1), bod 1.2. písm. e) Zásad sa na účely týchto Zásad 
rozumie nevymožiteľnou pohľadávkou  pohľadávka, ktorej dlžník zomrel, ktorá bola 
uplatnená v dedičskom konaní a ktorá nemohla byť uspokojená ani vymáhaním 
od dedičov dlžníka. 

Podľa článku 34 odsek (3), bod 3.1., písm. a) Zásad je Zastupiteľstvo Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (ďalej len „Z TSK“) orgánom kompetentným schváliť odpísanie 
nevymožiteľnej pohľadávky, ak je jej hodnota nad 3 500 EUR.  

II. Osobitná časť

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza, so sídlom T. Vansovej 32, 
971 01 Prievidza, IČO 42026407 (ďalej len „škola“) eviduje v účtovnej evidencii 
pohľadávku  vo výške 3.682,09 EUR voči dlžníkovi Mgr. Dxxxx Kxxxxx. Predmetná 
pohľadávka  vznikla škole, resp. jej predchodcovi, ktorým bola Združená stredná 
škola stavebná, T. Vansovej 8, Prievidza, z titulu neplatenia nájomného a náhrad za 
služby spojené s užívaním nebytových  priestorov dlžníkom v období rokov 2003 – 
2005.  

Škola si pohľadávku voči dlžníkovi  uplatnila  na Okresnom súde  Prievidza a táto jej 
bola priznaná rozsudkom Okresného súdu Prievidza č.k. 7C/78/2009 – 187 zo dňa 
30.11.2010, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 10.01.2011 a vykonateľnosť dňa 
12.03.2011. Z dôvodu nezaplatenia pohľadávok dlžníkom podala škola návrh 
na výkon exekúcie, ktorý bol vedený súdnym exekútorom JUDr. Martinom Bujnom, 
exekútorský úrad Prievidza, G. Švéniho č. 3E/9, Prievidza  pod č. EX 188/11. 

Dňa 18.01.2016 dlžník zomrel v Chicago. Dedičské konanie bolo vedené 
prostredníctvom notára JUDr. Eleonórou Kohajdovou poverenou Okresným súdom 
Prievidza pod spisovou značkou 4D/160/2016, Dnot 2/2017, v rámci ktorého súdny 
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exekútor  prihlásil  pohľadávky školy spolu vo výške 10 999,11 EUR, z toho istina  
vo výške 3.682,09 EUR vedenú v účtovníctve školy, nezaplatená zmluvná pokuta 
vo výške 7 014,44 EUR vyčíslená súdnym exekútorom, náklady na overovanie 
dokladov vo výške 9,00 EUR, súdny poplatok vo výške 16,50 EUR, trovy zastúpenia 
v exekúcii vo výške 187,09 EUR.  Do dedičského konania boli prihlásené aj 
pohľadávky ďalších dlžníkov, celková výška dlhov bola  vo výške 329 694,46 EUR, 
čistá hodnota dedičstva bola vo výške  –301 194,46 EUR, nakoľko jediným majetkom 
poručiteľa bol jeho spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ k bytu č. 5 na štvrtom 
poschodí vo vchode č. 6 v bytovom dome sč. 30923, 30924 a podiel na pozemkoch 
o veľkosti 72/7186-ín zapísaných na LV č. 7510 pre k.ú. Prievidza. Všeobecná
hodnota tohto majetku bola vo výške 28 500,00 EUR. Vzhľadom k tomu, že 
dedičstvo bolo predĺžené a dedičia (deti poručiteľa) nereagovali na výzvy súdu, súd 
nariadil likvidáciu ex offo podľa § 205 ods. 1 Civilného mimosporového konania. Súd 
upustil od vykonania exekúcie speňažením majetku na dražbe alebo priamym 
predajom, s poukazom na charakter nehnuteľnosti – spoluvlastnícky podiel na byte, 
v ktorom bývajú zákonní dedičia. Podľa § 462 Občianskeho zákonníka dedičstvo, 
ktoré nenadobudne žiaden dedič, pripadne štátu, preto súd potvrdil túto skutočnosť 
uznesením č.k. 4D/160/2016, Dnot 2/2017 zo dňa 16.04.2019, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 04.05.2019. Z odôvodnenia citovaného uznesenia v jeho bode 
9. vyplýva, že právoplatným ukončením likvidácie zanikajú neuspokojené pohľadávky
veriteľov, ako aj ich zabezpečenie a zaniká akákoľvek zodpovednosť dedičov za dlhy 
poručiteľa. Nadobudnutím právoplatnosti rozvrhového uznesenia sa likvidácia končí, 
ako aj konanie o dedičstve. 

Škola dokladovala všetky úkony vykonané  v súvislosti s uplatnením pohľadávky 
v súdnom, exekučnom aj v dedičskom konaní, teda využila všetky dostupné právne 
prostriedky a možnosti vymáhania  pohľadávky. Predmetná pohľadávka je 
nevymožiteľná, v dôsledku čoho je žiadosť o vydanie súhlasu s jej odpísaním 
opodstatnená.   

Predmetný materiál bol prerokovaný  Komisiou pre financie, rozpočet a investície       
pri Z TSK. Stanovisko komisie je prílohou tohto materiálu. 


