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Návrh uznesenia
UZNESENIE č...... 2015
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 Strednou odbornou školou dopravnou, Sklenárova 9, 821
09 Bratislava :

ADRIA Advertising s.r.o.
Antis s.r.o.
Bios, s.r.o.
Ján Filip
JZD Rousinov, ČR
Kopastav Košice, s.r.o.
Merkant Trade, v.o.s.
Quazar, s.r.o., Košice
Unispex Vena, s.r.o.
Ján Sadovský ADM servis
AUTO PALACE s.r.o.
AUTO – ALBA s.r.o.
Denis Vicen
Marcel Šefčík
Rudolf Vitek
AUTOTREND
Autovero, s.r.o.
BOOM Auto, spol. s r.o.
Ladislav Budský
Milan Dragúň
DuPe, s.r.o.
Galimpex- S, s.r.o.
GRIF spol. s r.o.
Ing. Pavel Verešvársky
Angelika Jančeková
Karireal Slovakia a.s.
Štefan Molnár

1 327,76 €
285,67 €
1 493,73 €
336,32 €
378,08 €
8 802 €
1 493,73 €
2 751,19 €
437,43 €
907,97 €
105,72 €
190,03 €
700,43 €
98,79 €
22,31 €
330,18 €
54 €
15,93 €
136,23 €
206,36 €
162,65 €
25,44 €
157,8 €
1 908,28 €
138,28 €
31,8 €
716,6 €
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Motor Car Bratislava spol. s r.o.
Stanislav Nachtnebel
Stanislav Novosedlík
Pan Euro, spol. s r.o.
Peugeot Bratislava a.s.
PF auto, spol. s r.o.
RicarD s.r.o.
SCANIA SLOVAKIA s.r.o.
VOSS s.r.o.
Spolu

329,48 €
27,9 €
5,97 €
1 583,06 €
95,02 €
40,66 €
371,88 €
33,12 €
268,38 €
25 970,18 €

2. evidovaných Strednou odbornou školou obchodu a služieb Samuela
Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava:
Červenka Artur
Milan Marák
Tamara Rybárska
BÚCI manufakturing system
ŠIKO spol. s r.o.
ANTICORO- Daniela Fialová
PRO – TES o.s.
INTERPROM s.r.o.
SOU miestneho hodpodárstva,Sklenárova 7,Bratislava
A & F&T consulting, s.r.o.
A.M.HOME GROUP s.r.o.
AK-K s.r.o.
Arthur Real Estate, s.r.o.
Aukcia s.r.o.
BAUMARKET s.r.o.
BESTER, s.r.o.
BizMedia s.r.o.
CAR LINE Andrej Lučenič
Cesare Slovakia spol. s r.o.
Coca Cola HBC SR s.r.o.
Drogéria Slimák, Lamprecht Ján
Emil Novotný – THOR
Gabor Group s.r.o.
INTERCHAIR s.r.o.
Karol Kadlečovič
KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
LILLE s.r.o.
Martin Novotný
MATRA-FATRA s.r.o.
Metal Market Group s.r.o.
Samoška Pivonkova
Slovak Telecom a.s.
SLOVAKIA INTERIER s.r.o.

507,87 €
627,71 €
672,18 €
266,88 €
164,31 €
164,31 €
205,48 €
836,49 €
61,57 €
9,96 €
46,48 €
180,00 €
40,00 €
39,83 €
132,78 €
5,00 €
19,92 €
19,92 €
179,24 €
30,00 €
3,32 €
30,00 €
10,00 €
40,00 €
36,51 €
39,83 €
53,11 €
30,00 €
56,43 €
159,33 €
33,19 €
160,00 €
156,02 €
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Stredoškolský parlament Slovenska,Praţská 11 Bratislava
TaM s.r.o.
TESCO STORES a.s.
TRANS HOLDING GROUP SLOVAKIA s.r.o.
TYREX s.r.o.
VB Partner s.r.o.
VESNA PLUS s.r.o.
Zuzana Doktorová
Zuzana Holovičová
Zuzana Vaseková- VH Gastro,
Spolu

84,00 €
19,92 €
9,96 €
106,24 €
3,32 €
20,00 €
4,98 €
33,19 €
66,38 €
132,78 €
5 465,24 €

3. evidovaných Divadlom ASTORKA Korzo 90, Suché mýto 17, 814 99
Bratislava:
Česko-slovenské občanské sdruţení pro kulturu 94
a kulturu mentálne postiţených, Praha
LEO ARIES, s.r.o.
Spolu

2 245,90 €
109,54 €
2 355,44 €

4. evidovaných Strednou odbornou školou Račianskou 105, 831 02
Bratislava:

OPKS, Slančíkovej Nitra
OPKS Komárno
PS Veľký Krtíš
OPKS, Fučíkova, Komárno
OPKS, Košická, Ţilina
KS Galansa
Kúpele Centrál VD
KS Piešťany
DS Narcis
LUTL Bratislava
KaBS Obchodná, Bratislava

2 573,17 €
2 358,60 €
103,53 €
423,33 €
1485,29 €
6 451,80 €
1 272,33 €
4 390,16 €
34,95 €
199,16 €
3 063,23 €

Spolu

22 355, 60 €
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Dôvodová správa

Ad/1
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, 821 09 Bratislava poţiadala
Bratislavský samosprávny kraj, listom zo dňa 1.12.2014, o udelenie súhlasu
k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávok v celkovej sume spolu 25 970,18 €,
uvedených v návrhu Uznesenia predkladaného materiálu, bliţšie špecifikovaných
v priloţenej tabuľke.
V odôvodnení ţiadosti všetkých jednotlivých pohľadávok ţiadateľ uvádza:
K vzniku predmetných pohľadávok došlo nezaplatením faktúr nájomného a prác
ţiakov.
Ţiadateľ ďalej uvádza, ţe väčšinu uvedených pohľadávok škola prevzala delimitáciou
SOU dopravného, Dopravná 51, Bratislava v roku 2004. Pohľadávky boli riešené
advokátskym zastúpením pričom vymoţiteľosť bola neúspešná. V ďalších prípadoch
sa jedná o zánik právneho subjektu – dlţníka resp. nepatrnú pohľadávku.
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
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821
09 Bratislava poţiadala Bratislavský samosprávny kraj, listom zo dňa 25.11.2014,
o udelenie súhlasu k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávok v celkovej sume
spolu 5 465,24 € uvedených v návrhu Uznesenia predkladaného materiálu, bliţšie
špecifikovaných v priloţenej tabuľke.
Ţiadateľ k predkladanému návrhu zároveň uvádza:
K vzniku uvedených
pohľadávok došlo nezaplatením
prefakturovaných
nákladov na: praktický výcvik ţiakov, sluţieb a tovarov v r.1996 – 2010.
Tieto pohľadávky neboli vymáhané a sú väčšinou premlčané, resp. sa jedná
o nepatrné pohľadávky.
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.
Divadlo Astorka Korzo 90 Bratislava poţiadalo Bratislavský samosprávny kraj,
listom zo dňa 8.12.2014, o udelenie súhlasu k trvalému upusteniu od vymáhania
pohľadávok v celkovej sume spolu 2 355,44 €, uvedených v návrhu Uznesenia
predkladaného materiálu, bliţšie špecifikovaných v priloţenej tabuľke.
V odôvodnení ţiadosti všetkých jednotlivých pohľadávok uvádza:
Pohľadávky vznikli ad1/ hosťovaním Divadla ASTORKA v Prahe, ad2/ nezaplatením
prenájmu priestorov. Obe pohľadávky boli vymáhané súdnou cestou kde súd
zaviazal odporcov k úhrade predmetných pohľadávok. Odporcovia pohľadávky
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neuhradili a následne bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. V oboch prípadoch
exekútor navrhol zastavenie exekúcie v prvom prípade pre nemajetnosť dlţníka a v
druhom prípade sa dlţník nachádza v zahraničí na neznámom mieste.
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 Račianska ul.č. 105, 831 02 Bratislava, poţiadala
Bratislavský samosprávny kraj, listom zo dňa 18.12.2014, o udelenie súhlasu
k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávok v celkovej sume spolu 22 355,60 €,
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 komplexných zmlúv o vzdelávaní ţiakov (teoretické,praktické
vyučovanie, výchova mimo vyučovania, ubytovanie, stravovanie).
Pohľadávky boli premlčané uţ v čase , keď ich škola prevzala. Neboli vymáhané
právnym predchodcom bývalom organizáciou Stredným odborným učilišťom
miestneho hospodárstva (SOU MH), ktoré bolo súčasťou Komunálnych sluţieb
mesta Bratislavy (KS m. Bratislavy), ktoré zabezpečovalo komplexnú výuku pre
všetky podniky komunálnych sluţieb na Slovensku.
Zánikom KS m. Bratislavy sa z SOU MH stala nová nástupnícka organizácia Stredné
odborné učilište sluţieb, ktoré dovzdelávalo ţiakov, ktorí sa pripravovali pre iné
organizácie, ale uţ ako štátnych. Tieto pohľadávky neboli nikdy vysporiadané
a škola ich eviduje v účtovníctve od deväťdesiatych rokov ako nevymoţiteľné
pohľadávky zaniknutých organizácií bez relevantných účtovných dokladov.
Predkladané pohľadávky neboli vymáhané a v súčasnosti sú 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.

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:
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§ 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
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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.

8

§ 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.
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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

Hlasovanie

Materiál nebol
prerokovaný

Prítomní
Za
Proti
Zdrţal sa
Nehlasoval
Prítomní 10
Za 8
Proti 0
Zdrţal sa 2
Nehlasoval 0

Materiál bol
prerokovaný

Materiál bol
Komisia európskych prerokovaný
záleţitostí, regionálnej
spolupráce
a cestovného ruchu

Komisia kultúry

Komisia
regionálneho
rozvoja, územného
plánovania
a ţivotného
prostredia

Komisia školstva,
športu a mládeţe

Materiál bol
prerokovaný

Materiál bol
prerokovaný

Materiál bol
prerokovaný

Prítomní 7
Za 7
Proti 0
Zdrţal sa 0
Nehlasoval 0

Akceptované /
Neakceptované

Zapracované /
Nezapracované

Odporúča ZBSK
prerokovať
a schváliť
v zmysle
navrhovaného
uznesenia
Odporúča ZBSK
prerokovať
a schváliť
predložený
materiál

Prítomní
Za 7
Proti 0
Zdrţal sa 0
Hlasovalo 7
Prítomní
Za 5
Zdrţal sa 2
Proti 0
l
neprítomní pri
hlasovaní 0

Odporúča ZBSK
predložený
materiál
prerokovať a
schváliť

Prítomní 7
Za
7
Proti 0
Zdrţal sa 0
Nehlasoval 0

Odporúča
v zmysle návrhu
uznesenia
predložiť na
rokovanie ZBSK

Odporúča
predložený návrh
uznesenia
schváliť
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Finančná komisia

Materiál bol
prerokovaný

Prítomní 6
Za
6
Proti 0
Zdrţal sa 0

Komisia
majetku, investícií
a verejného
obstarávania

Materiál bol
prerokovaný

Prítomní 4
Za 3
Proti 0
Zdrţal sa 1

Odporúča na
rokovanie
komisie
predvolávať iba
riaditeľov
s odpisom
pohľadávky až od
r.2010, resp.
vyzvaných
predsedkyňou
komisie
Odporúča
predložiť na
rokovanie ZBSK
a schváliť
predložený návrh
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