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Návrh uznesenia
UZNESENIE č...... 2014
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu
schvaľuje
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom BSK schválených
Zastupiteľstvom BSK Uznesením č. 11/2012 zo dňa 27.01.2012
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok
1. evidovaných Spojenou školou, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji:

2 HELP s.r.o.
TRA-staving, s.r.o
Ján Ďuriš
Roman Moravík
Ing. Boris Brunner
Peter Hlubík HELP
Kontinentálni sluţobníci Slovenska
Choreocentrum Bratislava
Obec Bernolákovo
Evelína Baloghová-Súkromné gymnázium
Spolu

4 368,16 €
1 178,06 €
167,63 €
328,62 €
16,60 €
1 073,69 €
81,33 €
49,62 €
33,19 €
68,21 €
7 365,11 €

2. evidovaných Spojenou školou, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava
s organizačnými zloţkami GYMNÁZIUM SOŠ UMELECKOPRIEMYSELNÁ
a SOŠ DREVÁRSKA:
Dušan Bedlek – D a M
Dušan Včelka
Alexander Feketevízi
J.L.K. plus CONSULTING SR, s.r.o.
MG - Zet s. r. o.
PRO lightning Protection, spol. s r.o.
Pavol Rebroš
XM-COMP, s. r. o.,
4-one, s. r. o.

1 682,82 €
3 018,48 €
2 149,48 €
12,65 €
365,15 €
1 655,68 €
1 393,01 €
137,80 €
2 177,53 €

BB Production, Ľ. Baţo
Ján Bittner

1 307,01 €
28,45 €

Drevonábytok, štátny podnik
2 231,87 €
KANAPA spol. s r.o.
8 400,32 €
Ľubica Kosíková, Bratislava
61,91 €
Fedor Mráz, Bratislava
165,04 €
Multi Dekor, Bratislava
13,28 €
NAZA
5 330,90 €
OH SOU
24,30 €
Pavol Prokop
38,77 €
RCS – RESTAURANT & CATERING SRVICE, s. r. o.
4 491,97 €
REGMAT, s. r. o.
458,81 €
REKO, František Strakoš
34,75 €
UNICOMEX, s. r. o.
25 079,78 €
Ján Vadovič JV
75,65 €
Jana Velentínová, Bratislava
138,58 €
Ţelezničné staviteľstvo Bratislava, spol. s r.o.
723,63 €
BAZ Bratislava, a.s.
2 138,26 €
ZNZ, a.s.
68 460,92 €
Article s.r.o.
2 748,29 €
Eloplastik, Bratislava
39,50 €
Dušan Kollár DKZ, Slovenské Ďarmoty
553,29 €
GIPSMAL s.r.o.
7 3,02 €
Jozef Papp, Galanta
48,09 €
B C T - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť
31,37 €
Stavokomplex, štátny podnik
933,41 €
Stavoindustria – ISP, š.p.
2 334,85 €
Vojenské stavby, Praha
1 184,49 €
_________________________________________________________________
Spolu
139 743,11 €

3. evidovaných Strednou odbornou školou Ivanská cesta 21, 823 75
Bratislava:
EKOGLOBAL, s.r.o.
904,29 €
Ing. Igor Surový-ROGI
738,05 €
Matieska Tibor – DUHA
187,05 €
Prevas - Peter Beňo
313,03 €
TEDDY REAL s.r.o.
785,57 €
Moravský Marián – Prifin
892,05 €
Tuţinský Marek- SPEMAPO
528,63 €
_______________________________________________________________
Spolu

4 348,67 €

4. evidovaných Strednou odbornou školou chemickou, Vlčie hrdlo 50, 821
07 Bratislava, Školský internát, Račianska 80, 836 02 Bratislava:

ZEMONT – Zelenák
DAMGAZ, s.r.o.

71,96 €
287,46 €

Spolu

359,42 €

Dôvodová správa

Ad/1
Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji, poţiadala Bratislavský
samosprávny kraj, listom zo dňa 29.10.2014, o udelenie súhlasu k trvalému
upusteniu od vymáhania pohľadávok v celkovej sume spolu 7 365,11 €, uvedených
v návrhu Uznesenia predkladaného materiálu, bliţšie špecifikovaných v priloţenej
tabuľke.
V odôvodnení ţiadosti všetkých jednotlivých pohľadávok uvádza:
K vzniku predmetných pohľadávok došlo nezaplatením záväzkov vyplývajúcich
z uzatvorených zmlúv a nezaplatených faktúr za úhrady prenájmov v nebytových
priestoroch. Ţiadateľ písomnými opakovanými výzvami ako aj osobným rokovaním
poţadoval zaplatenie neuhradených faktúr. Časť pohľadávok škola prevzala pri
zlúčení škôl v Ivanke, v Modre a v Bernolákove.
Keďţe dlţníci, napriek opakovaným písomným a ústnym výzvam, faktúry neuhradili
a ďalšie vymáhanie nebolo uskutočnené, pohľadávky sa premlčali.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti poţiadal ţiadateľ s odvolaním sa na Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja
o súhlas s trvalým upustením od vymáhania dotknutých pohľadávok.

Ad/2
Spojená škola, Tokajícka 24 821 03 Bratislava, poţiadala Bratislavský
samosprávny kraj, listom zo dňa 11.11.2014, o udelenie súhlasu k trvalému
upusteniu od vymáhania pohľadávok v celkovej sume spolu 139 743,11 uvedených
v návrhu Uznesenia predkladaného materiálu, bliţšie špecifikovaných v priloţenej
tabuľke.
SOŠ drevárska Pavlovičova 3, Bratislava, zanikla 30.6.2013 a bola následne
pričlenená ako organizačná zloţka k Spojenej škole na Tokajíckej ul.č. 24
v Bratislave. Súčasťou tohto procesu bolo aj prevzatie nevymoţiteľných pohľadávok
SOŠ drevárskej, ktoré k 31.12.2010 predstavujú celkovú sumu 139 743,11 € za
obdobie rokov 1991 aţ 31.12.2010.
V odôvodnení ţiadosti všetkých jednotlivých pohľadávok sa uvádza, ţe prevaţnú
časť tvoria pohľadávky ktoré bývalá SOŠ drevárska nadobudla ešte v r. 2005
zlúčením s SOU nábytkárským a ich celková suma predstavuje 119 204,20 €.
K vzniku uvedených pohľadávok došlo nezaplatením záväzkov vyplývajúcich
z nezaplatených faktúr za úhrady prenájmov v nebytových priestorov, vzdelávanie
ţiakov, výroba nábytku, inštalačné práce, ubytovanie, sluţby, výuka ţiakov. Ţiadateľ
uvádza, ţe časť pohľadávok bola riešená upovedomením dlţníkov zaslaním výzvy na
zaplatenie, pokusmi o zmier, v súdnych konaniach a neskôr exekúciami, ktoré však
z dôvodu nemajetnosti dlţníka neboli úspešné. Ostatné pohľadávky boli podľa
vyjadrenia ţiadateľa premlčané uţ v čase keď ich škola prevzala.. Tieto pohľadávky
neboli vymáhané a sú v súčasnosti premlčané.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti poţiadal ţiadateľ s odvolaním sa na Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja
o súhlas s trvalým upustením od vymáhania dotknutých pohľadávok.

Ad/3.
Stredná odborná škola, Ivánska cesta 21, 823 75 Bratislava poţiadala
Bratislavský samosprávny kraj, listom zo dňa 6.11.2014, o udelenie súhlasu
k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávok v celkovej sume spolu 4 348,67 €,
uvedených v návrhu Uznesenia predkladaného materiálu, bliţšie špecifikovaných
v priloţenej tabuľke.
V odôvodnení ţiadosti všetkých jednotlivých pohľadávok uvádza:
K vzniku predmetných pohľadávok došlo nezaplatením záväzkov vyplývajúcich za
produktívne práce ţiakov a prenájom priestorov. Všetky uvedené pohľadávky boli
vymáhané súdnou cestou a na základe Rozsudkov-exekučných titulov boli ďalej
vymáhané exekútorom. Napriek uvedenému sa nepodarilo k dnešnému dňu
zabezpečiť uspokojenie uvedených pohľadávok a s ohľadom na dĺţku času, ktorý
uplynul od vzniku pohľadávky, vydania exekučného titulu a začatia exekučného
konania pravdepodobnosť vymoţenia jednotlivých pohľadávok je takmer nemoţná.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti poţiadal ţiadateľ s odvolaním sa na Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja
o súhlas s trvalým upustením od vymáhania dotknutých pohľadávok.

Ad/4
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava, poţiadala
Bratislavský samosprávny kraj, listom zo dňa 11.11.2014, o udelenie súhlasu
k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávok v celkovej sume spolu 359,42 €,
uvedených v návrhu Uznesenia predkladaného materiálu, bliţšie špecifikovaných
v priloţenej tabuľke.
V odôvodnení ţiadosti všetkých jednotlivých pohľadávok uvádza:
K vzniku predmetných pohľadávok došlo nezaplatením záväzkov vyplývajúcich
z uzatvorených zmlúv za neuhradené nájomné.
Ţiadateľ opakovane písomne
vyzýval dlţníkov k okamţitej úhrade. Dlţníci, napriek opakovaným písomným
výzvam dlţné sumy neuhradili a pohľadávky sa premlčali.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti poţiadal ţiadateľ s odvolaním sa na Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja
o súhlas s trvalým upustením od vymáhania dotknutých pohľadávok.
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení
upravuje majetok vyššieho územného celku, ktorým je samosprávny kraj, nakladanie
s ním a majetkové postavenie vyššieho územného celku.
V § 9 cit. zákona sa uvádza, ţe Vyšší územný celok a správca sú povinní hospodáriť
s majetkom vyššieho územného celku podľa tohto zákona a v súlade so zásadami
hospodárenia s majetkom vyššieho územného celku. Zároveň v ods. 3 cit. §9 uvádza
- Zastupiteľstvo schvaľuje – nakladanie s majetkovými právami vyššieho územného
celku nad hodnotu určenú v zásadách podľa ods. 2 .
Platné Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom Bratislavského
samosprávneho kraja prijaté v zmysle ustanovení cit. zákona Zastupiteľstvom
Bratislavského samosprávneho kraja o. i. stanovujú:

§ 12 ods. 1,2
Pri nakladaní s pohľadávkami a inými majetkovými právami je samosprávny kraj ako
aj správca majetku samosprávneho kraja povinný zabezpečiť, aby povinnosti dlţníka
boli riadne a včas splnené, respektíve, aby bola pohľadávka včas uplatnená na
príslušnom orgáne.
Ak je dlţník v omeškaní s plnením svojho záväzku je samosprávny kraj a správca
povinný účtovať a vymáhať tak zákonné sankcie (úrok z omeškania – zákonný,
penále, náhradu škody), ako aj sankcie vyplývajúce zo zmluvy (zmluvná pokuta, úrok
z omeškania- zmluvný v obchodných veciach) a náklady spojené s vymáhaním
pohľadávky.
§ 14ods.1
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, najmä však z dôvodu ekonomickej
neefektívnosti môţe samosprávny kraj a správca po predchádzajúcom písomnom
súhlase predsedu upustiť od vymáhania majetkových práv samosprávneho kraja
(ďalej len pohľadávka). Dôvodom hodným osobitného zreteľa je predovšetkým:


minimálny predpoklad vymoţenia (zrejmá nemajetnosť dlţníka )



dôvodný predpoklad, ţe náklady spojené s vymáhaním by boli vyššie ako
samotná pohľadávka



premlčanie pohľadávky bez ohľadu na to, či dlţník vzniesol námietku
premlčania, alebo je zo všetkých okolností zrejmé, ţe ďalšie vymáhanie by
bolo neúspešné, alebo nehospodárne



ak sa jedná o vopred zrejmú bezúspešnosť uplatňovania práva pri vymáhaní
pohľadávky



predlţenie dedičstva po fyzickej osobe



zastavenie exekúcie prípadne výkonu rozhodnutia, konkurz reštrukturalizácia,
alebo likvidácia najmä z dôvodu zániku povinného bez právneho nástupcu
alebo insolventnosti



dobrovoľné nezaplatenie dlhu dlţníkom vo výške nepresahujúcej 34 € (tzv.
nepatrná pohľadávka, avšak iba raz, len ak súčet pohľadávky od vymáhania
ktorej sa upustilo a pohľadávky od vymáhania ktorej sa má upustiť,
nepresiahol 34 €



pohľadávka je tvorená len s úroku z omeškania, poplatku z omeškania alebo
zmluvnej pokuty a istina z pohľadávky je v plnom rozsahu uhradená.

Nereálnosť vymoženia pohľadávky musí byť potvrdená odbornými útvarmi
Úradu BSK (odbor financií, právne oddelenie, oddelenie investičných činností
a oddelenie správy majetku) a musí byť písomne odôvodnená s uvedením

dôvodov, pre ktoré navrhuje upustiť od vymáhania. Ustanovenie § 6 ods.1 písm.
f) týmto nie je dotknuté,(nakladanie s majetkovými právami samosprávneho
kraja nad zostatkovú/obstarávaciu hodnotu 35 000,-€).
§ 14 ods.2
Správca v žiadosti o upustenie od vymáhania pohľadávky je povinný podrobne
uviesť popis a výšku predmetnej pohľadávky ako aj jej prípadného príslušenstva,
dôvod jej vzniknutia, všetky úkony ktoré sa vykonali na vymoženie, dôvod pre ktorý
nebola uspokojená ako aj dôvod pre ktorý žiada upustiť od jej vymáhania. Zároveň
je správca povinný uviesť, aké opatrenia (prípadne sankcie) boli vykonané
v dôsledku vzniku nedobytnej pohľadávky.
Záver:
A/ návrh na upustenie od vymáhania predložených pohľadávok je v súlade s § 14
ods.1 písm. c/, platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Bratislavského samosprávneho kraja , ktorý znie cit.:
„ Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, najmä však z dôvodu ekonomickej
neefektívnosti môţe samosprávny kraj a správca po predchádzajúcom písomnom
súhlase predsedu upustiť od vymáhania
majetkových práv samosprávneho
kraja(ďalej len pohľadávka). Dôvodom hodným osobitného zreteľa je predovšetkým“:
minimálny predpoklad vymoţenia (zrejmá nemajetnosť dlţníka )
(písm c/) premlčanie pohľadávky bez ohľadu na to, či dlžník vzniesol námietku
premlčania, alebo je zo všetkých okolností zrejmé, že ďalšie vymáhanie by bolo
neúspešné, alebo nehospodárne,
Ustanovenie § 6 ods.1 písm. f) týmto nie je dotknuté,(nakladanie s majetkovými
právami samosprávneho kraja nad zostatkovú/obstarávaciu hodnotu 35 000,-€).
B/ návrh na upustenie od vymáhania predložených pohľadávok je v rozpore
s ustanoveniami § 12 ods.1 a 2 a §14 ods.2 platných Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja, ktorých znenie
cit.:
§12 ods.1 a2
Pri nakladaní s pohľadávkami a inými majetkovými právami je samosprávny kraj ako
aj správca majetku samosprávneho kraja povinný zabezpečiť, aby povinnosti dlţníka
boli riadne a včas splnené, respektíve, aby bola pohľadávka včas uplatnená na
príslušnom orgáne.
Ak je dlţník v omeškaní s plnením svojho záväzku je samosprávny kraj a správca
povinný účtovať a vymáhať tak zákonné sankcie (úrok z omeškania – zákonný,
penále, náhradu škody), ako aj sankcie vyplývajúce zo zmluvy (zmluvná pokuta, úrok
z omeškania- zmluvný v obchodných veciach) a náklady spojené s vymáhaním
pohľadávky.

§ 14 ods.2
Správca v žiadosti o upustenie od vymáhania pohľadávky je povinný podrobne
uviesť popis a výšku predmetnej pohľadávky ako aj jej prípadného príslušenstva,
dôvod jej vzniknutia, všetky úkony ktoré sa vykonali na vymoženie, dôvod pre ktorý
nebola uspokojená ako aj dôvod pre ktorý žiada upustiť od jej vymáhania. Zároveň
je správca povinný uviesť, aké opatrenia (prípadne sankcie) boli vykonané
v dôsledku vzniku nedobytnej pohľadávky.

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
Bod: „Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

Názov komisie

Komisia zdravotníctva
a sociálnych vecí

Komisia dopravy

Stanovisko
komisie k návrhu
materiálu
Materiál nebol
prerokovaný

Materiál nebol
prerokovaný

Hlasovanie

Akceptované /
Zapracované /
Neakceptované Nezapracované

Prítomní
Za
Proti
Zdrţal sa
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdrţal sa
Nehlasoval

.

Komisia regionálneho
rozvoja, územného
plánovania
a ţivotného
prostredia

Materiál nebol
prerokovaný

Prítomní
Za
Proti
Zdrţal sa
Nehlasoval

Komisia kultúry

Materiál nebol
prerokovaný

Prítomní
Za
Proti
Zdrţal sa
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdrţal sa
Neprítomní pri
hlasovaní
Prítomní 6
Za
6
Proti 0
Zdrţal sa 0
Nehlasoval 0

Komisia európskych
Materiál nebol
záleţitostí, regionálnej prerokovaný.
spolupráce
a cestovného ruchu

Komisia školstva,
športu a mládeţe

Materiál bol
prerokovaný
Komisia materiál
prerokovala
a odporúča
v zmysle návrhu
uznesenia
predloţiť na

akceptované

zapracované

Finančná komisia

Komisia
majetku, investícií
a verejného
obstarávania

rokovanie Z BSK
a odporúča
rozhodnutie
o prizvaní
zástupcov škôl
prenechať na
rozhodnutí
predsedu komisie,
prizývať do výšky
15 tis.€
Materiál bol
prerokovaný
Finančná komisia
odporúča uvedený
materiál predloţiť
na rokovanie
Z BSK a schváliť
navrhované
uznesenie.

Materiál bol
prerokovaný
Komisia majetku,
investícií a
verejného
obstarávania
odporúča uvedený
materiál predloţiť
na rokovanie
Z BSK a schváliť
navrhované
uznesenie.

Prítomní 6
Za
6
Proti 0
Zdrţal sa 0

Prítomní 5
Za
5
Proti
0
Zdrţal sa 0

akceptované

zapracované

