
Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie 

 
Krajská škodová komisia  (ďalej len „KŠK“) na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.9.2015 

prerokovala v súlade s § 12 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 

samosprávneho kraja v platnom znení žiadosť Strednej odbornej školy, Okružná 761/25 v 

Poprade o odpísanie nevymožiteľných pohľadávok vedených v účtovníctve školy voči PGJ spol. 

s r. o. Ján Glodžák, Dravce č. 119 (ďalej len „spoločnosť PGJ“).   

 

KŠK odporučila Zastupiteľstvu PSK v súlade s ustanovením § 16 písm. o) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení 

schváliť trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok v zmysle žiadosti. 

K pohľadávkam uvádzame tieto skutočnosti: 

 

 

Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad – nevymožiteľné pohľadávky 

celkovej sume 9 958,15 € voči spoločnosti PGJ, s.r.o. Dravce 19 

 

Pohľadávky v celkovej sume  9 958,15 € vznikli neuhradením vystavených faktúr: 

č. 52300116, dátum splatnosti 7.8.2003,  

č. 52300183, dátum splatnosti 6.11.2003,  

č. 52300249, dátum splatnosti 29.1.2004,  

č. 52400003, dátum splatnosti 24.2.2004,  

č. 52400076, dátum splatnosti 4.5.2004,  

č. 52400148, dátum splatnosti 16.8.2004,  

č. 52400210, dátum splatnosti 9.11.2004, 

voči dlžníkovi ALFA FITNES CENTRUM – Ing. Ľubomír Kováč. Faktúry boli vystavené na 

základe Zmluvy č. 2/1999 o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.8.1999 a zmluvy č. 48/2003 

zo dňa 31.12.2002. Na základe prvej upomienky, ktorú  škola vystavila dňa 14.12.2004 bola 

realizovaná čiastočná úhrada faktúry č. 52400210 v sume 1 635,15 € (prepočet sumy 49 260,50 

Sk konverzným kurzom 30,126 Sk/euro). Po uhradení zostala celková dlžná suma vo výške 

9 958,15 €  

 

Dňa 31.3.2005 bola škole doručená žiadosť dlžníka ALFA FITNES CENTRUM – Ing. 

Ľubomír Kováč o súhlas s prevzatím dlhu spoločnosťou PGJ, s.r.o., 053 14 Dravce č.119, 

zastúpenou Jánom Glodžákom. Škola akceptovala súhlas s prevzatím dlhu a dňa 31.3.2005 

podpísala Zmluvu o prevzatí dlhu a Dohodu o  splátkach, ktorou sa nový dlžník, spoločnosť 

PGJ, s.r.o. zaviazal splácať dlžnú sumu v 35 rovnomerných splátkach v termíne od 20.4.2005 

do 20.3.2008.  

 

Škola dlžníkovi zaslala prvú upomienku dňa 9.5.2005, nakoľko dlžník nezaplatil prvú 

splátku. Dlžník na upomienku nereagoval a preto bol dňa 21.11.2005 podaný návrh na vydanie 

platobného rozkazu. Okresný súd Spišská Nová Ves vydal dňa 4.1.2006 platobný rozkaz č. 

2Ro/415/2005-30, ktorý dlžníkom taktiež nebol zaplatený.  



 2 

  

Dňa 26.7.2006 zaslala právna zástupkyňa školy JUDr. Alena Davidová výzvu na 

mimoexekučné vyrovnanie veci. Z dôvodu nereagovania dlžníka bol dňa 10.8.2006 podaný 

návrh na vykonanie exekúcie na Exekútorský úrad Mgr. Viery Lesňákovej v Poprade, na 

základe ktorého bolo dňa 31.8.2006 začaté exekučné konanie pod. zn. Ex 751/06.  

Dňa 13.3.2017 bol škole doručený podnet súdneho exekútora na zastavenie exekúcie 

proti povinnému PGJ spol. s r. o., Dravce č. 119 s odôvodnením, že prevedenými zisťovaniami 

majetkových pomerov povinného bolo preukázané, že nevlastní žiaden hnuteľný ani 

nehnuteľný majetok, taktiež účet v banke nie je aktívny. Na základe preukázanej nemajetnosti 

dlžníka Okresný súd v Spišskej Novej Vsi vydal rozhodnutie Sp. Zn.: 11Er/504/2006-21 

o zastavení exekúcie, ktoré dňa 7.7.2017 nadobudlo právoplatnosť. Dňa 14.3.2008 bola 

spoločnosť ex offo vymazaná z Obchodného registra SR na základe uznesenia Okresného súdu 

Košice č. k. 27 Cbr 70/2006-18 zo dňa 20. septembra 2007.  

 

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností je pohľadávka nevymožiteľná, preto KŠK 

v súlade so Zásadami hospodárenia  a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho 

kraja v platnom znení, odporučila Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja, ako 

kompetentnému orgánu, udeliť súhlas Strednej odbornej škole, Okružná 761/25 v Poprade 

trvale upustiť od vymáhania pohľadávky v celkovej sume 9 958,15 €, vedenej voči spoločnosti 

PGJ a pohľadávku následne odpísať z účtovníctva. 

 


