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N Á V R H 
 

n a    u z n e s e n i e 
 

 
 
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 

 

s c h v a ľ u j e 

 

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie Úradu PSK 

voči: 

 
Anna Puškašová a manžel Štefan Puškáš v celkovej čiastke 3 747,00 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 pohľadávok vedených 
v účtovníctve Úradu PSK voči bývalým nájomníkom: Anna Puškašová a manžel Štefan 
Puškáš v celkovej čiastke 3 747,00 Eur. 
 
Úrad PSK vedie v účtovnej evidencii pohľadávky voči nájomníkom v celkovej výške 
8 980,98 Eur, v tom: 

- Vydaný platobný rozkaz na sumu 5 233,98 Eur (právoplatnosť a vykonateľnosť 
nadobudol dňa 05.02.2011). 

- Pohľadávka v sume 3 147,48 Eur za obdobie rokov 10/2010-2015  premlčaná, uplynul 
čas ustanovený v zákone na vykonanie práva (Všeobecná premlčacia lehota podľa ust. 
Občianskeho zákonníka je tri roky,  podľa Obchodného zákonníka je štyri roky). 

- Pohľadávka v sume 599,52 Eur za rok 2017, ktorú nemožno preukázať z dôvodu, že 
nehnuteľnosť bola predaná v roku 2017 (§ 12 ods. 7 písm. a) Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja  v platnom znení). 
  

Dôvodom premlčania je, že zamestnanci Úradu PSK neriešili nedoplatky na nájomnom, 
formálne účtovali o predpise  nájomného, v rámci inventarizácie neoverovali, či  stav vedený 
v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Ani po vydaní platobného rozkazu (26.11.2010), ktorý 
je plnohodnotným exekučným titulom vo vymáhaní nepokračovali a  umožňovali  dlžníčke 
bezplatne užívať byt aj v nasledujúcich rokoch (2017 odpredaj nehnuteľnosti). 
 
KŠK na svojom zasadnutí dňa 29.07.2019 súhlasila s navrhnutým riešením vzniknutej 
pohľadávky v celkovej výške 8 980,98 Eur takto: 

- Pohľadávku v sume 5 233,98 Eur Odbor majetku a investícií Ú PSK postúpi   
Právnemu  oddeleniu Ú PSK, ktoré  podá návrh na exekučné konanie. 

- Pohľadávku v sume 3 747,00 Eur odpísať ako premlčanú (pohľadávka je 
nevymožiteľná). 

 
Materiál bol prerokovaný v Komisii správy majetku dňa 07.08.2019 prostredníctvom 
hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnilo v čase od 06.08.2019 do 07.08.2019. V hlasovaní 
per rollam bolo prijaté nasledovné uznesenie: Komisia správy majetku odporúča Z PSK 
schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie 
Úradu PSK voči:  Anne Puškašovej a manželovi Štefanovi Puškášovi v celkovej čiastke 
3 747,00  Eur. 
 
Materiál bol prerokovaný vo Finančnej komisii pri Zastupiteľstve PSK dňa 12.08.2019 
s týmto záverom: Finančná komisia pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK 
schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie 
Úradu PSK voči: Anne Puškašovej a manželovi Štefanovi Puškášovi v celkovej čiastke 
3 747,00  Eur. 
 
 
 



Návrh na  trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie 
z účtovnej evidencie Úradu PSK 

 
 
Anna Puškašová a manžel Štefan Puškáš - nevymožiteľné pohľadávky v celkovej čiastke 
3 747,00 Eur 
 
Anna Puškašová s manželom užívali byt na ul. Prídavkovej v Sabinove. Byt bol pôvodne 
v správe organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.  
OvZP PSK – správca majetku p. Puškašovej do roku 2004 predpisoval a zasielal výšku 
mesačných záloh nájomného stanovenej v súlade s platnou legislatívou. 
 
Od roku 2005 – 2009 predpisoval a zasielal Úrad Prešovského samosprávneho kraja, 
oddelenie správy vnútornej prevádzky  každoročne nájomníčke výšku mesačných záloh 
nájomného na bežný rok  a vyúčtovanie úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu za 
predchádzajúci rok s vyčíslením nedoplatku za predchádzajúce obdobie. Za uvedené obdobie 
nájomné bolo stanovené v rovnakej výške 1 505,- Sk/49,96 Eur. K 31.12.2009 celkový 
nedoplatok bol vyčíslený v čiastke 4 184,82 Eur.  
 
Okrem uvedeného predpisu záloh a vyúčtovania úhrad zo strany zamestnancov správy 
vnútornej prevádzky Ú PSK neboli vykonané žiadne právne úkony k vymoženiu pohľadávky. 
Menovaná listom zo dňa 19.03.2009 požiadala Úrad PSK o odpustenie nedoplatku z nájmu 
prenajatých bytových priestorov v Sabinove. Vo svojej žiadosti uviedla, že jej dlhodobo zlá 
finančná situácia neumožňovala plniť si svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy.  
 
Pohľadávka bola prejednaná v škodovej komisii pri ÚPSK, ktorá na svojom rokovaní dňa 
18.12.2009 zamietla požiadavku upustiť od jej vymáhania a zároveň doporučila využiť všetky 
dostupné prostriedky k uhradeniu dlžnej sumy. Úrad PSK aj napriek uvedenému doporučeniu 
dlžnú sumu nevymáhal a od roku 2010 prestal nájomníčke zasielať aj predpis záloh 
a vyúčtovanie úhrad, čím konal v  rozpore so Zákonom o majetku VÚC č. č. 446/2001 
a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, nakoľko umožnil, že nájomkyňa 
bezplatne užívala byt. 
 
Pracovníčka oddelenia účtovníctva nedôsledným preštudovaním záverov uvedených v 
zápisnici zo škodovej komisie odpísala pohľadávku voči p. Puškašovej za rok 2009 v celkovej 
čiastke 599,52 Eur (interný účtovný doklad č. 5 zo dňa 18.12.2009). 
  
V roku 2010 Najvyšší kontrolný úrad  vykonal kontrolu hospodárenia na Úrade PSK. V rámci 
prijatých opatrení požadoval zdôvodnenie, prečo neboli vykonané príslušné právne úkony 
a ďalšie opatrenia ohľadom vymoženia predmetnej pohľadávky. Na základe uvedeného, Úrad 
PSK, oddelenie vnútornej prevádzky listom zo dňa 22.04.2010 vyzval dlžníčku na zaplatenie 
pohľadávky. Vzhľadom na skutočnosť, že dlžníčka svoj záväzok neuhradila, spis bol dňa 
01.07.2010 postúpený právnemu oddeleniu za účelom ďalšieho vymáhania (vydanie 
platobného rozkazu). 
 
Okresný súd v Prešove platobným rozkazom sp. zn. 29Ro/178/2010-23 uložil Anne 
Puškašovej a manželovi Štefanovi Puškášovi zaplatiť sumu 5 233,98 Eur a nahradiť trovy 
konania vo výške 313,50 Eur. Platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 
05.02.2011 a z dôvodu vecnej príslušnosti bol právnym oddelením dňa 18.04.2011 postúpený 
na oddelenie vnútornej prevádzky na ďalšie vymáhanie. Vo vymáhaní sa nepokračovalo. 



Dňa 18.05.2017 pracovníčka oddelenia správy vnútornej prevádzky listom vyzvala                 
p. Puškašovú na zaplatenie pohľadávky, ktorý menovaná prevzala dňa 23.05.2017. Po  
odchode pracovníčky na MD sa v danej veci naďalej nekonalo.  
 
Prešovský samosprávny kraj Kúpnou zmluvou č. 713/2017/ODSM predal Mestu Sabinov 
nehnuteľnosti, medzi ktorými bola aj predmetná stavba. 
 
Rozhodnutím Okresného úradu Sabinov, katastrálny odbor, bol dňa 09.01.2018 povolený 
vklad pre kupujúceho Mesto Sabinov.  
 
Mesto Sabinov dňa 24.10.2018 požiadalo Ohlasovňu pobytu v Sabinove o odstránenie stavby 
z registra adries. Z úradnej moci bol k 07.11.2018 nájomníčke p. Puškašovej zrušený trvalý 
pobyt na adrese. Rozhodnutím stavebného úradu Obce Ražňany č. 198/2018-129 V dňa 
21.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.09.2018 bolo Mestu Sabinov vydané 
búracie povolenie na uvedenú stavbu. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností je možné konštatovať, že: 

- Od roku 2006 Úrad PSK formálne predpisoval vznik pohľadávky, ktoré vždy ku 
koncu roka inventarizoval bez toho, aby zisťoval, či stav pohľadávok zodpovedá 
skutočnosti. 
 

- Od roku 2005 -  2008 (vrátane) oddelenie vnútornej prevádzky realizovalo 
vyúčtovanie úhrad za užívanie bytu, pričom  k 17. 12. 2008 už bol evidovaný 
nedoplatok v sume 4 787,34 Eur. 
 

- Chybou zamestnanca oddelenia účtovníctva bola pohľadávka bezdôvodne znížená 
o sumu 599,52 Eur za rok 2009. 
 

- Odo dňa vydania platobného rozkazu (26.11.2010) vo veci pani Puškašovej nekonali 
tak zamestnanci oddelenia vnútornej prevádzky ako aj odboru financií vo veci 
nájomného a ich úhrad. Oddelenie vnútornej prevádzky nekonalo od roku 2009, t.j. 
neriešili nedoplatky, ktoré vznikli na nájomnom a odbor financií  formálne účtoval 
o predpise nájomného a každoročne ho inventarizoval. Zamestnanci neoverovali, či 
stav vedený v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. 
 

Na základe vyššie uvedených skutočnosti, navrhujeme riešiť celkovú výšku pohľadávok 
8 980,98 Eur vedenej v účtovníctve Úradu PSK voči p. Puškašovej s manželom  
nasledovne: 
 

- Na základe vydaného platobného rozkazu sp. zn. 29Ro/178/2010-23, ktorý nadobudol 
právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 05.02.2011 pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky 
exekútorom; neuhradené nájomné k 09/2010 vrátane je vo výške 5 233,98 Eur. 
 

- Neuhradené nájomné vo výške 3 147,48 Eur od 10/2010 do 31.12.2015 je podľa § 101 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení premlčané.  
 

- Z dôvodu chyby zamestnanca, ktorý už nepracuje na Úrade PSK, došlo k 18.12.2009 
k odpísaniu pohľadávky vo výške 599,52 Eur, avšak táto suma je zahrnutá 
v právoplatnom platobnom rozkaze zo dňa 26.11.2010. 

 



- Zápočtom odpísanej pohľadávky (599,52 Eur), predpisu pohľadávky za rok 2016 
(599,92 Eur) a zohľadnení premlčaných pohľadávok (10/2010 – 12/2015), stav 
pohľadávky bol vo výške zodpovedajúcej sume uvedenej v platobnom rozkaze, t.j. 
sume 5 233,98 Eur. 

 
- Predpis pohľadávky za rok 2017 v sume 599,52 Eur zostáva naďalej v účtovníctve 

Úradu PSK. Z dôvodu, že nie je možné jednoznačne preukázať dokedy p. Puškašová 
v predmetnom byte bývala a z dôvodu, že predmetná nehnuteľnosť bola na základe 
Kúpnej zmluvy zo dňa 21.11.2017 predaná mestu Sabinov, navrhujeme pohľadávku 
za rok 2017 v sume 599,52 Eur odpísať ako nevymožiteľnú. 

    

obdobie predpis          
€/mesiac počet splátok/rok dlžná suma  €/rok 

návrh 

zúčtovaný zostatok                 
k 31.12.2004 

    
1786,74 

Platobný rozkaz - 
exekúcia 

rok 2005 49,96 12 mesiacov 599,52 
Platobný rozkaz - 

exekúcia 

rok 2006 49,96 12 mesiacov 599,52 
Platobný rozkaz - 

exekúcia 

rok 2007 49,96 12 mesiacov 599,52 
Platobný rozkaz - 

exekúcia 

rok 2008 49,96 12 mesiacov 599,52 
Platobný rozkaz - 

exekúcia 

rok 2009 49,96 12 mesiacov 599,52 
Platobný rozkaz - 

exekúcia 

pohľadávka  omylom 
odpísaná KŠK dňa  

18.12.2009 

49,96 12 mesiacov -599,52 

Platobný rozkaz - 
exekúcia  -zápočet 

s rokom 2016 

rok 2010 49,96 01-09/2010 449,64 
Platobný rozkaz - 

exekúcia 

rok 2010 49,96 10-12/2010  149,88 
Premlčaná - odpísať 

rok 2011 49,96 12 mesiacov 599,52 
Premlčaná - odpísať 

rok 2012 49,96 12 mesiacov 599,52 
Premlčaná - odpísať 

rok 2013 49,96 12 mesiacov 599,52 
Premlčaná - odpísať 

rok 2014 49,96 12 mesiacov 599,52 
Premlčaná - odpísať 

rok 2015 49,96 12 mesiacov 599,52 
Premlčaná - odpísať 

rok 2016 49,96 12 mesiacov 599,52 
Predpis - Zápočet 

s rokom 2009 

rok 2017 49,96 12 mesiacov 599,52 
Nedá sa preukázať  

odpísať 

celková dlžná suma 
k 25.07.2019     8 980,98 Eur 

 

 

 
 
Platobný rozkaz zo dňa 26.11.2010: rok 2009  4 784,34 Eur 
     + 9/2010      449,64 Eur 
     Spolu:   5 233,98 Eur 
 
Odpísať z účtovníctva Úradu PSK (premlčaná + nedá sa preukázať) – 3 747,00 Eur. 


