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 €.
Údaje uvedené v predloženom návrhu boli spracované na základe dokladov
a informácií predložených, resp. poskytnutých žiadateľmi o odpísanie pohľadávok.
II. Osobitná časť
1.
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, IČO: 37922459 (ďalej len „SOŠ strojnícka“) požiadala o schválenie
odpísania nevymožiteľnej pohľadávky dlhodobo evidovanej v jej účtovníctve
vo výške celkom 4071,46 eur voči dlžníkovi VAB, a.s. v konkurze, Partizánska 73,
957 11 Bánovce nad Bebravou, IČO: 00688053, ktorá vznikla z dôvodu neuhradenia
faktúr vystavených za poskytnuté služby:
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Číslo faktúry

Dátum vystavenia

Suma v €

Predmet fakturácie

24

28.02.1998

299,73

Dodávka tepla

26

17.03.1998

306,08

Dodávka tepla

27

17.03.1998

1367,74

Dodávka tepla

30

29.04.1998

278,75

Dodávka tepla

31

29.04.1998

1310,18

Dodávka tepla

34

19.05.1998

380,72

Dodávka tepla

36

19.05.1998

84,72

Dodávka tepla

25

09.03.1998

17,76

Drobné práce žiakov

28

27.03.1998

9,92

Drobné práce žiakov

29

31.03.1998

9,19

Drobné práce žiakov

32

05.05.1998

6,67

Drobné práce žiakov

Krajský súd v Bratislave Uznesením č.k. 8K 32/98-72 zo dňa 07.05.1998 rozhodol
o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka, do ktorého bola prihlásená predmetná
pohľadávka. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 08.06.2016, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 15.07.2016 bolo konkurzné konanie zrušené z dôvodu,
že tu nie sú predpoklady pre konkurz. Spoločnosť VAB, a.s. v konkurze bola
následne dňa 07.12.2016 ex offo vymazaná z Obchodného registra SR. Súd vykonal
výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov, podľa ktorého ak po ukončení konkurzného konania zostane
majetok spoločnosti, vykoná sa jej likvidácia. Ak po ukončení konkurzného konania
nezostane spoločnosti žiaden majetok alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že
majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
alebo ak návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo
ak bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku alebo ak bol konkurz
zrušený pre nedostatok majetku, vykoná súd na základe právoplatného rozhodnutia
výmaz spoločnosti z obchodného registra. Nakoľko dlžník zanikol bez právneho
nástupcu ďalšie vymáhanie pohľadávky nie je možné.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že v zmysle č. 34 ods. 1 bod 1.2. písm. d) a písm. f)
Zásad ide o nevymožiteľnú pohľadávku, ktorá sa bezvýsledne vymáhala od dlžníka,
ktorý zanikol bez právneho nástupcu, jej ďalšie vymáhanie preto nie je možné.
2.
Centrum sociálnych služieb – Bôrik, Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO:
00648710 požiadalo o schválenie odpísania nevymožiteľnej pohľadávky dlhodobo
evidovanej v jeho účtovníctve vo výške celkom 3626,58 eur voči dlžníčke M.
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Š., rod. xxxx, nar. xxxx, naposledy trvale bytom xxxx zomr. xxx.
Pohľadávka vznikla postupne od roku 2014 z dôvodu nízkeho príjmu menovanej ako
nedoplatok na úhrade za poskytované sociálnej služby. Zo strany dlžníčky bola
snaha o zníženie pohľadávky tým, že mesačne so sumy životného minima doplácala
na úhradu čiastku 10,- eur.
Pohľadávka bola uplatnená v dedičskom konaní, ktoré Okresný súd Prievidza,
prostredníctvom notára Mgr. Ivony Žilíkovej, Uznesením č.k.: 4D/144/2020-31, D not
7/2021 zo dňa 01.07.2021 zastavil v súlade s ust. § 187 ods. 1 CMP, podľa ktorého
súd konanie zastaví, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok.
Z uvedeného je zrejmé, že pohľadávka Centra sociálnych služieb – Bôrik, Žltá
319/25, 972 13 Nitrianske Pravno vo výške 3626,58 eur voči M. Š. je
nevymožiteľná podľa článku 34 odsek 1 bod 1.2. písm. e) zásad, nakoľko
dlžník zomrel, pričom pohľadávka uplatnená v dedičskom konaní nemohla byť
uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka.
3.
Centrum sociálnych služieb – Juh, Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín, požiadalo
o schválenie odpísania nevymožiteľnej pohľadávky dlhodobo evidovanej v jeho
účtovníctve vo výške celkom 3550,32 eur voči J. F., rod. xxx, nar. xxx, naposledy
trvale bytom xxxxx, zomr. xxxx
Dlžníčka bola prijímateľkou sociálnych služieb v CSS – Juh od 09.02.2018
do 31.12.2020. Pohľadávka vznikla z tohto dôvodu, že výška dôchodku dlžníčky
nepostačovala na úhradu poskytovaných sociálnych služieb.
Pohľadávka bola uplatnená v dedičskom konaní, ktoré Okresný súd Trenčín,
prostredníctvom notára Mgr. Petra Mikitu, Uznesením č.k.: 12D/100/2021-28, D not
35/2021 zo dňa 28.07.2021 zastavil v súlade s ust. § 188 ods. 1 CMP, z dôvodu, že
poručiteľka zanechala majetok nepatrnej hodnoty, uvedený vo výroku predmetného
uznesenia, viazaný na pohreb poručiteľky.
Z uvedeného je zrejmé, že pohľadávka CSS - Juh, Liptovská 3134/10, 911 08
Trenčín vo výške celkom 3550,32 eur voči Jxxx Fxxxx je nevymožiteľná podľa
článku 34 odsek 1 bod 1.2. písm. e) zásad, nakoľko dlžník zomrel, pričom
pohľadávka uplatnená v dedičskom konaní nemohla byť uspokojená ani vymáhaním
od dedičov dlžníka.
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