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NÁVRH
na uznesenie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) v súlade s § 9 ods. 3 písm.
e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a
v nadväznosti na § 16 písm. o) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“
v platnom znení
schvaľuje
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovnej evidencie Úradu PSK
voči:
PRO-DIAL, humanitná spoločnosť, ul. Kláštorská, 054 01 Levoča, IČO: 37788795, vo
výške 11 783,84 Eur.

Dôvodová správa
V súlade s § 9 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v platnom znení a v nadväznosti na § 16 písm. o) „Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom PSK“ v platnom znení predkladáme Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho
kraja materiál, ktorého predmetom je trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej voči
občianskemu združeniu PRO-DIAL, humanitná spoločnosť, ul. Kláštorská, 054 01 Levoča,
IČO: 37788795 a jej odpísanie z účtovnej evidencie Úradu PSK z dôvodu premlčania.
Dôvodom premlčania je, že zamestnanci Úradu PSK pri nakladaní s predmetnou pohľadávkou
nevyužili všetky právne prostriedky riadne a včas v záujme ochrany práv Úradu PSK. Po
vydaní platobného rozkazu zo dňa 30.3.2006 vo vymáhaní nepokračovali. Dňom 30.3.2016
uplynula premlčacia doba (10 rokov) priznaná právoplatným súdnym rozhodnutím podľa §
110 Občianskeho zákonníka.
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie bol prejednaný Krajskou
škodovou komisiou (ďalej KŠK) dňa 26. 03. 2019 s týmto záverom:
-

-

-

V záujme efektívneho hospodárenia s pohľadávkami PSK KŠK navrhuje vo
vnútornom predpise určiť rozsah zodpovednosti útvarov Úradu PSK v oblasti správy
pohľadávok, t.j. presne vymedziť úkony, ktoré zrealizuje vecne príslušný odbor
a úkony, ktoré zabezpečí oddelenie právne.
Odporúča na všetkých útvaroch Úradu PSK určiť zamestnanca zodpovedného za
vymáhanie a správu pohľadávok, (oznámiť vznik pohľadávky na odbor financií;
vykonať všetky úkony súvisiace s vymáhaním pohľadávky; v prípade bezúspešného
vymáhania spracovať písomný materiál a tento predložiť na prerokovanie v KŠK)
z dôvodu, že predmetná pohľadávka je v účtovnej evidencii aj v roku 2019 aj napriek
tomu, že v roku 2016 už bola premlčaná.
Navrhuje vo vnútornom predpise upraviť nesplnenie povinností vo veci oznámenia
vzniku pohľadávky, úkonov súvisiacich s vymáhaním pohľadávky a nespracovanie
písomného materiálu a jeho predloženie na prerokovanie v KŠK ako závažné
porušenie pracovnej disciplíny.

KŠK na základe vyššie uvedeného postupuje predmetnú pohľadávku na prerokovanie v
Komisii správy majetku a vo Finančnej komisii pri Zastupiteľstve PSK a odporúča
Zastupiteľstvu PSK upustiť od vymáhania pohľadávky a navrhuje jej odpísanie z účtovnej
evidencie Úradu PSK.
Materiál bol prerokovaný v Komisii správy majetku dňa 25.04.2019 s týmto záverom:
Komisia správy majetku schvaľuje trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie
z účtovnej evidencie Úradu PSK voči spoločnosti: PRO-DIAL, ul. Kláštorská, 054 01 Levoča,
IČO 37788795 vo výške 11 783,84 Eur.
Materiál bol prerokovaný vo Finančnej komisii pri Zastupiteľstve PSK dňa 3.6.2019 s týmto
záverom: Finančná komisia pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovnej evidencie Úradu PSK
voči spoločnosti: PRO-DIAL, ul. Kláštorská, 054 01 Levoča, IČO 37788795 vo výške
11 783,84 Eur.

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie
z účtovnej evidencie

Humanitná spoločnosť PRO-DIAL, ul. Kláštorná, Levoča – nevymožiteľná pohľadávka
vo výške 11 783,84 Eur
Neštátnemu subjektu, Humanitná spoločnosť PRO – DIAL v Levoči, ul. Kláštorná, zastúpená
Jozefom Pajonkom, predsedom správnej rady bol na základe Zmluvy zo dňa 6.12.2001
poskytnutý finančný príspevok podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov právnym predchodcom Prešovského samosprávneho kraja – Krajským
úradom v Prešove v období do prechodu kompetencií v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z.
k 1.1.2002 a na úseku sociálnych služieb k 1.4.2002.
Prešovský samosprávny kraj v roku 2003 vykonal kontrolu, ktorou bolo zistené, že príjemca
porušil článok VI. Zmluvy tým, že finančné prostriedky poskytnuté na činnosť
Resocializačného strediska použil v rozpore s predmetom zmluvy, čím porušil zákon
o sociálnej pomoci, zákon o účtovníctve a zákon o rozpočtových pravidlách.
Na základe týchto zistení Prešovský samosprávny kraj rozhodnutím číslo 2003/008719 zo dňa
8.4.2003 rozhodol o výmaze Resocializačného strediska PRO-DIAL z registra subjektov
poskytujúcich sociálnu pomoc dňom 1.4.2003.
Prešovský samosprávny kraj podal dňa 30.1.2004 na Okresný súd v Poprade návrh na vydanie
platobného rozkazu, v ktorom požadoval, aby odporca PRO-DIAL Levoča zaplatil
navrhovateľovi PSK sumu 11 783,84 € v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu, vrátane
úroku z omeškania za obdobie od 19.4.2002 až do dňa zaplatenia.
Okresný súd v Poprade na základe predmetného návrhu vydal platobný rozkaz (spisová
značka: 12Ro/64/2004 zo dňa 18.2.2004), v ktorom uložil odporcovi, aby do 15 dní odo dňa
doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi sumu 11 783,84 Eur s 15,5 % úrokom
z omeškania. Platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť dňa 30.3.2006. Pohľadávka ani po
tejto výzve nebola uhradená. Prešovský samosprávny kraj poslednú výzvu na zaplatenie
príjemcovi zaslal dňa 28.8.2009. Príjemca ani po tejto výzvy pohľadávku neuhradil.
V čase vymáhania pohľadávky prostredníctvom súdu a Prešovského samosprávneho kraja bol
problém s doručovaním písomností dlžníkovi. Všetky písomnosti zasielané od roku 2003 2013 dlžníkovi boli Slovenskou poštou vrátené s poznámkou adresát neznámy.
Zo strany Prešovského samosprávneho kraja nebol podaný návrh na exekúciu. Pohľadávka vo
výške 11 783,84 Eur je v podľa § 110 Občianskeho zákonníka premlčaná (premlčacia doba
pri práve priznanom právoplatným súdnym rozhodnutím je 10 rokov odo dňa, keď sa malo
podľa rozhodnutia plniť t.j. do 30.3.2016).
Predmetná pohľadávka bola prerokovaná v KŠK dňa 26. 03. 2019, v komisii správy majetku
dňa 25.04.2019 (uznesenie č. 10/2019) a vo finančnej komisii dňa 3.6.2019 (uznesenie č.
12/2019).

