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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 priemyselnou školou elektrotechnickou, ul. K.
Adlera č.5, 841 02 Bratislava :
ŠMAK, I. Lachkovič
Spolu

4 016,01 €
4 016,01 €

2. evidovaných Strednou odbornou školou Komenského 27, 902 01 Pezinok:
Reštaurácia Turecký dom Senec
Lehota Peter Smolenice
Reštaurácia Slimačka Pezinok
Labuda Štefan Veľký Biel
Malokarpatská Koliba Pezinok
Stolárstvo Droppa Róbert Modra
Basketbalový klub Pezinok
UNITY WOOD s.r.o. Slovenský Grob
Autoopravovňa Polák Pezinok
Jozef Časný – Dodo Cars Senec
Reštaurácia Koruna Malacky
BONAPARTE – fr.rešt. Senec
Dobrý nákup Malacky
Fashion boutique Senec
Reštaurácia pod Kaštielom
Reštaurácia u Kráľovskej koruny Senec
Superdiscont s.r.o. Bratislava
OZ Úsmev domova Trnava
Kľúčik Tibor Slovenský Grob
Autoopravovňa Igor Weisel Blatné
DoDo – Tuning Budmerice
Dušan Kuba – Macek Malacky
František Porkert Pezinok
Ján Kučeriak Pezinok

634,13 €
184,29 €
28,95 €
116,38 €
89,23 €
78,60 €
1 016,55 €
175,26 €
71,70 €
21,90 €
427,54 €
114,72 €
41,83 €
20,91 €
10,75 €
166,57 €
18,90 €
388,37 €
212,44 €
4,65 €
27,88 €
199,42 €
37,18 €
174,88 €
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Akontra, s.r.o. Bratislava
AUTO-MATIC Servis Modra
Autoopravovňa Hlavanda Pezinok
Vladimír Straka – SVS Pezinok
Zámocká reštaurácia s.r.o. Pezinok
Gotis s.r.o. Bratislava
Hermanos s.r.o. Bratislava
Ján Minarič, autoservis Kaplna
Nomaro Trade, s.r.o. Bratislava
Reštaurácia Štadión Častá
Spol. pre sebauvedomenie Trnava
1.REAL spol. s r.o. Bratislava
MARAKO s.r.o. Horné Orešany
Elena Kolníková Ateliér-Keramik-art Modra
WEP Slovakia s.r.o. Bratislava
Slovenská basketbalová asociácia Bratislava
HOTEL ECHO Bratislava
Spolu

56,16 €
32,53 €
39,83 €
60,41 €
446,52 €
32,26 €
46,47 €
29,88 €
82,32 €
148,58 €
132,77 €
89,16 €
92,40 €
2 472,24 €
1 836,09 €
924,49 €
215,28 €
11 000,41 €

3. evidovaných Domovom sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti
a dospelých, Lipského 13, 841 01 Bratislava:
Iveta Pokormá
Spolu

136,10 €
136,10 €

4. evidovaných Domovom sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov,
Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok:
Centrum privátnych sociálnych služieb Privilégium, n.o. v likvidácii
Spolu

7 438,65 €
7 438,65 €

5. evidovaných Domovom sociálnych služieb Plavecké Podhradie, 906 36
Plavecké podhradie 19:
Manulela Božilovová
Zdenka Galbavá
Mária Játiová
Spolu

2 677,16 €
1 610, 26 €
778,39 €
5 065,81 €
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6. evidovaných Domovom sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov
KAŠTIEL, Hlavná 13, 900 31 Stupava:
Cíchová Anna
Vítek Peter
Ochaba Róbert
Škraban Jozef
Bartovic Peter
Žáčik Juraj
Luptáková Matilda
Majirošová Darina
Klas Jozef
Rosipal Július
Tomašovič Miroslav
Polák Bohumil
Hudecová Alica
Spolu

673,50 €
341,13 €
991,14 €
86,64 €
101,07 €
1 192,36 €
309,42 €
464,55 €
303,77 €
601,96 €
110,73 €
720,68 €
17,04 €
6 361,08 €

7. evidovaných Domovom sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné
stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava 845 29:
Tlačiareň GOYA spol. s.r.o.
Vlasta Žáčiková, Hájske 528
Dušan Záhorský, Abrahám č.143
Imrich Horváth, Jaseňova 10 ,Bratislava a
Soňa Hubačeková, P.O: Hviezdoslava 824/10 Veľký Krtíš
Jozef Baláž a Janka Balážová, Družstevná 406/1, Skalica
Spolu

6 341,73 €
863, 04 €
1 288,79 €
1 289,71 €
2 159,23 €
11 942,50 €
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Dôvodová správa

Ad/1
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ul. K. Adlera č .5, 841 02 Bratislava,
požiadala Bratislavský samosprávny kraj, listom zo dňa 18.12.2014, o udelenie
súhlasu k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávok v celkovej sume spolu
4016,01 €, uvedených v návrhu Uznesenia predkladaného materiálu, bližšie
špecifikovaných v priloženej tabuľke.
V odôvodnení žiadosti všetkých jednotlivých pohľadávok žiadateľ uvádza:
K vzniku predmetných pohľadávok uvedenej spoločnosti došlo nezaplatením úhrad
za spotrebu energie podľa zmluvy uzatvorenej v r. 2002.
Pohľadávka bola vymáhaná súdnou cestou, neskôr bol na dlžníka vyhlásený
konkurzu, kde taktiež nedošlo k uspokojeniu pohľadávky.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti požiadal žiadateľ 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 Komenského 27, 902 01 Pezinok požiadala Bratislavský
samosprávny kraj, listom zo dňa 29.12.2014, o udelenie súhlasu k trvalému
upusteniu od vymáhania pohľadávok v celkovej sume spolu 11 000,41 € uvedených
v návrhu Uznesenia predkladaného materiálu, bližšie špecifikovaných v priloženej
tabuľke.
Žiadateľ k predkladanému návrhu zároveň uvádza:
K vzniku uvedených
pohľadávok došlo nezaplatením
prefakturovaných
nákladov na odborný výcvik žiakov a prenájom nebytových priestorov. Napriek
výzvam na zaplatenie pohľadávky neboli uhradené a v súčasnosti sú premlčané.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti požiadal žiadateľ s odvolaním sa na Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja
o súhlas s trvalým upustením od vymáhania dotknutých pohľadávok.
Ad/3
Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Lipského
13, 841 01 Bratislava, požiadal Bratislavský samosprávny kraj, listom zo dňa
17.12.2014, o udelenie súhlasu k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávky
v celkovej sume spolu 136,10 €, uvedenej v návrhu Uznesenia predkladaného
materiálu, bližšie špecifikovanej v priloženej tabuľke.
V odôvodnení vzniknutej pohľadávky uvádza:
K vzniku predmetnej pohľadávky vzniklo nezaplatením výživného pre syna Ľubora
Pokorného, ktorý je prijímateľom sociálnej služby v našom zariadení.
Pohľadávka bola vymáhaná súdnou cestou
a Rozsudkom Okresného súdu
Bratislava IV bola priznaná avšak zo strany dlžníčky neuhradená. Ďalšie vymáhanie
vzhľadom na sociálne pomery dlžníčky nebolo vykonané.
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V nadväznosti na uvedené skutočnosti požiadal žiadateľ s odvolaním sa na Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja
o súhlas s trvalým upustením od vymáhania dotknutej pohľadávky.
Ad/4
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Hrnčiarska 37, 902 01
Pezinok , požiadal Bratislavský samosprávny kraj, listom zo dňa 12.11.2014,
o udelenie súhlasu k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávok v celkovej sume
spolu 7438,65 €, uvedených v návrhu Uznesenia predkladaného materiálu, bližšie
špecifikovaných v priloženej tabuľke.
V odôvodnení vzniknutých pohľadávok sa uvádza:
Pohľadávky vznikli nezaplatením nájomného vyplývajúceho z uzatvorených zmlúv za
prenajaté priestory a z vyúčtovania prevádzkových nákladov vyplývajúcich
z uzatvorených zmlúv.
Pohľadávka bola vymáhaná súdnou cestou, Platobný Rozkaz v prospech veriterľa
bol zrušený z dôvodu, že sa ho nepodarilo doručiť do vlastných rúk. Neskôr odporca
vzniesol námietku premlčania, ktorú súd akceptoval a pohľadávka sa stala
nevymožiteľnou.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti požiadal žiadateľ s odvolaním sa na Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja
o súhlas s trvalým upustením od vymáhania dotknutej pohľadávky.
Ad/5
Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie, 906 36 Plavecké Podhradie 19,
požiadal Bratislavský samosprávny kraj, listom zo dňa 30.12.2014, o udelenie
súhlasu k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávok v celkovej sume spolu
5065,81 €, uvedených v návrhu Uznesenia predkladaného materiálu, bližšie
špecifikovaných v priloženej tabuľke.
V odôvodnení vzniknutých pohľadávok uvádza :
Pohľadávky vznikli zo zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb, ktorých dôchodok
menovaných nepostačoval na úhradu nákladov za sociálne služby.
Pohľadávky z uvedeného dôvodu neboli vymáhané súdnou cestou vzhľadom na
sociálne pomery dlžníčok.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti požiadal žiadateľ s odvolaním sa na Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja
o súhlas s trvalým upustením od vymáhania dotknutej pohľadávky.

Ad/6
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Kaštiel, Hlavná 13, 900 31
Stupava požiadal Bratislavský samosprávny kraj, listom zo dňa 31.12.2014,
o udelenie súhlasu k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávok v celkovej sume
spolu 6 361,08 €, uvedených v návrhu Uznesenia predkladaného materiálu, bližšie
špecifikovaných v priloženej tabuľke.
V odôvodnení vzniknutých pohľadávok uvádza :
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Pohľadávky vznikli zo zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb, ktoré boli vo väčšine
prípadov uplatnené v dedičskom konaní, avšak pre nemajetnosť neboli uhradené
časť pohľadávok pozostáva z pohrebných nákladov, ktorých dôchodok menovaných
nepostačoval na úhradu nákladov za sociálne služby a pohrebného.
Pohľadávky neboli vymáhané súdnou cestou vzhľadom na sociálne pomery dlžníkov
V nadväznosti na uvedené skutočnosti požiadal žiadateľ s odvolaním sa na Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja
o súhlas s trvalým upustením od vymáhania dotknutých pohľadávok.
Ad/7
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA Dúbravská
cesta 1, 845 29 Bratislava požiadal Bratislavský samosprávny kraj, listom zo dňa
30.12.2014, o udelenie súhlasu k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávok
v celkovej sume spolu 11 942,50 €, uvedených v návrhu Uznesenia predkladaného
materiálu, bližšie špecifikovaných v priloženej tabuľke.
V odôvodnení vzniknutých pohľadávok uvádza :
Pohľadávky vznikli z nájomnej zmluvy a platieb súvisiacich s nájmom a v súvislosti
s poskytovaním sociálnych služieb - tzv. platby za ošetrovné. Všetky uvedené
prípady boli vymáhané súdnou cestou a následne v exekučnom konaní, kde boli pre
nemajetnosť a v jednom, prípade pre neprípustnosť exekúcie zastavené.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti požiadal žiadateľ s odvolaním sa na Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja
o súhlas s trvalým upustením od vymáhania dotknutých pohľadávok.
Súčasťou „návrhu na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK predkladaného na rokovanie komisií Zastupiteľstva
BSK bol aj návrh na udelenie súhlasu k trvalému upusteniu od vymáhania
pohľadávok Divadla Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01. Na základe Uznesenia
finančnej komisie zastupiteľstva BSK sa dotknutý návrh vypúšťa za účelom doplnenia
žiadosti a to: bližšie informácie o vzniku predložených pohľadávok, či pokračovala
naďalej spolupráca s dlžníkmi, ako aj dôvody nepodania žalobného návrhu. Po
doplnení predloženého návrhu bude následne predložený na najbližšie rokovanie
Zastupiteľstva BSK.

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, že 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 .
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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 dlžníka
boli riadne a včas splnené, respektíve, aby bola pohľadávka včas uplatnená na
príslušnom orgáne.
Ak je dlžník 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 môže 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 vymoženia (zrejmá nemajetnosť dlžníka )



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



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



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



predlženie 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 dlžníkom 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 €
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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 môže 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 vymoženia (zrejmá nemajetnosť dlžníka )
(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 dlžníka
boli riadne a včas splnené, respektíve, aby bola pohľadávka včas uplatnená na
príslušnom orgáne.
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Ak je dlžník 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.
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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
Zdržal sa
Nehlasoval
Prítomní 10
Za 10
Proti 0
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
Prítomní 6
Za 6
Proti 0
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0

Materiál bol
prerokovaný

Materiál bol
Komisia európskych prerokovaný
záležitostí, regionál.e
spolupráce
a cestovného ruchu

Komisia kultúry

Komisia
regionálneho
rozvoja, územného
plánovania
a životného
prostredia

Komisia školstva,
športu a mládeže

Materiál bol
prerokovaný

Materiál bol
prerokovaný

Materiál bol
prerokovaný

Akceptované /
Neakceptované

Zapracované /
Nezapracované

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

Prítomní 6
Za 6
Proti 0
Zdržal sa 0
Hlasovalo 6
Prítomní
Za 6
Zdržal sa Proti 0
l
neprítomní pri
hlasovaní 2

Odporúča ZBSK
predložený materiál
prerokovať a schváliť

Prítomní 9
Za
9
Proti 0
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0

Žiada pri kult.a soc
zariadeniach
doplniť,bližšiu
špecifikáciu pohľadávok
a doplniť stanoviská
riaditeľov k príslušným
pohľadávkam

.

Odporúča ZBSK
predložený návrh
uznesenia schváliť

Akceptovanédoplnené
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Finančná komisia

Materiál bol
prerokovaný

Prítomní 7
Za
6
Proti 0
Zdržal sa 1

Komisia
majetku, investícií
a verejného
obstarávania

Materiál bol
prerokovaný

Prítomní 4
Za 4
Proti 0
Zdržal sa 0

Odporúča na vypustiť
bod č. 3 Divadlo Aréna
a doplniť informáciu
o vzniku pohľadáv.
a dôvody nepodania
žaloby
Žiada bližšiu
špecifik.pohľad.tabuľku,
ako boli riešené a či sú
s dlžníkmi aj
v súčasnosti uzatvorené
zmluvy
Odporúča predložiť na
rokovanie ZBSK a
schváliť

Akceptovanévypustené

Akceptovanédoplnené
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