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1;:;1 Návrh 
na likvidáciu pohľadávky za prenájom školského bytu Vydanie: 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

na 3. zasadnutie komisie 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

dňa: 06.03.2015 

k návrhu na likvidáciu pohľadávky za prenájom školského bytu 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
finančná, plánovacia a správy mestských organizácií 

po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

dňa: 06.03.2015 

odporúča 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
finančná, plánovacia a správy mestských organizácií 

číslo: .. ./2015 

číslo: ... /2015 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh na likvidáciu pohľadávky Základnej škole 
so sídlom v Prešove, Važecká 11 za prenájom školského bytu vo výške 3 943, 54 € so 
zapracovaním podrobnejších údajov v zmysle pripomienok prerokovať a schváliť. 
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CJ 
Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
školstva a telesnej kultúry 

UZNESENIE 

z3.riadnehozasadnutia 
komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

školstva a telesnej kultúry 

Strana 

1/1 

dňa: 17.02.2015 číslo: 11/2015 

k návrhu na likvidáciu pohľadávky za prenájom školského bytu 

prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

dňa: 17.02.2015 číslo: 11/2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
školstva a telesnej kultúry 

po doplneni informácií zo strany riaditeľa ZŠ Važecká 11, Prešov 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov likvidáciu pohľadávky Základnej škole so 
sídlom v Prešove, Važecká 11 za prenájom školského bytu vo výške 3 943, 54 € 
prerokovať a schváliť. 

h ·~/· 
....... /.. ......... ~~l .......... . 
/~gr. František Macko 

sekretár komisie 

F - MsÚ/SP-O 1/29/1 
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predseda komisie ~ l 

Overovatelia zápisnice: C~ 
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH ........ 

Ing. Renáta Fedorčlková ..... ~. 



9 Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, 
Strana plánovacia a správy mestských organizácií 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 
z 2. zasadnutia 

komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy 
mestských organizácií 

dňa: 12.2.2015 číslo: 7/2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií 

po prerokovaní Návrhu na likvidáciu pohľadávky za prenájom školského bytu 

prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 
dňa: 12.2.2015 číslo: 7/2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií 

odporúča 

1/1 

predložený materiál prepracovať s doplnením podrobnejších údajov v zmysle pripomienok 
a po jeho opätovnom prerokovaní v komisii Mestského zastupitel'stva mesta Prešov školstva 
a telesnej kultúry ho opakovane predložiť na prerokovanie komisie Mestského zastupitel'stva 
mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií za účasti zástupcu ZŠ 
Važecká. 

Ing. Stanislav Kahanec 
predseda komisie 

...... .... &! ........ 
Ing. Jai·i~~išská 
sekretárka komisie 

F- MsÚISP-0112911 

Ing. Juraj Hudáč 
overovateľ 

overovateľ 



9 
Mesto Prelov 

Komisia Mestského zastuplterstva mesta Preiov 
ikolatva a telesneJ kultóry 

UZNESENIE 

z 2. mimoriadneho zuadnutla 
komisie Mestakého zastuptteratva mesta Preiov 

ikolstva a telesnej kultóry 

Stnna 
1/1 

dňa: 21.01.2Q15 ~fslo: 7/2015 

k névrhu na llkvidéciu pohfadávky za prenájom lkolského bytu 

dňa: 21.01.2016 

odpor6" 

ptiJima uzn•enle, ktotým k uvedene) veci zaupma toto 

STANOVISKO 

6fslo: 7/2016 

Komisia Mestského zastuplterstva mesta Preiov 
ikolstva a telesnej kultllry 

Mestskému ustuoitel'§tyu mesta Prelov likvidáciu pohfadévky Základnej lkole so 
stdlom v Prelove, Vafecké 11 za prenájom lkolského bytu vo výike 3 943, 54 € 
prerokovaf a neschvillf. 

Mgr. Frantilek Macko 
eekretér komisie 

... - MJÔJSP.O 111.9/1 

. ... f4~-J~~ .... 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

PaedDr. Jitka Semivanové .. 



CJ Návrh Vydanie: 
na likvidáciu pohl'adávky za prenájom školského bytu 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Nezaplatená pohľadávka vo výške 3 943,54 € vznikla za prenájom školského bytu 
v Základnej škole, Važecká 11, Prešov bývalým školníkom p. Eduardom Tomkom. 
Základná škola je rozpočtovou organizáciou mesta Prešov, ktorá je správcom 
majetkových práv mesta Prešov a pohľadávok, ktoré vedie vo svojom účtovníctve. 

Od podania návrhu a následného obdŕžania poverenia vydaného Okresným súdom 
Prešov zo dňa 22.12.2008 boli následne vykonané dostupné procesné úkony na 
zabezpečenie a vymoženie pohľadávky oprávneného (ZŠ Važecká 11, Prešov), viď. 
prílohy. 

Príloha č.1 - Žiadosť o likvidáciu pohľadávky od Základnej školy Važecká 11, Prešov zo 
dňa 16.4.2014. 

Príloha č.2 - Potvrdenie pohľadávky advokátkou JUDr. Helenou Schneiderovou zo dňa 
14.01.2008, z ktorej sú zrejmé aj ďalšie skutočnosti ako: 
• podanie návrhu na Okresný súd v Prešove na začatie konania o zaplatenie predmetnej 

pohľadávky zo dňa 31.1. 2006, z dôvodu neúspešných pokusov o zmier, 
• vydanie platobného rozkazu dňa 18.10.2006, 
• ustanovenie opatrovníka zo dňa 29.5.2007 z dôvodu, že sa odporca zdržiaval na 

neznámom mieste, 
• rozhodnutie Okresného súdu v Prešove rozsudkom č.1 O C 59/2007 o zaplatení 

navrhovateľovi predmetnú sumu (rozsudok nadobudol právoplatnosť 1.8.2007), 
• podanie návrhu na exekúciu súdnemu exekútorovi JUDr. Stanislavovi Moskvičovi. 

Príloha č.3 - Upovedomenie o začatí exekúcie Ex 2541/2008 zo dňa 03.02.2009 na 
povinného, p. Eduarda Tomka, ktorým sa ukladá povinnému zaplatiť sumu 3 943,54 € 
s príslušenstvom. 

Príloha č.4 - Správa o prebiehajúcej exekúcii Ex 2541/2008 zo dňa 3.3.2014 od JUDr. 
Stanislava Moskviča, súdneho exekútora, na základe ktorej boli vykonané viaceré 
dostupné procesné úkony ako: 
• zaslanie upovedomenia o začatí exekúcie povinnému, 
• zaslanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie Okresnému 

riaditeľstvu PZ SR ODI Prešov, Sociálnej poisťovni Prešov, Daňovému úradu Prešov, 
• vydanie príkazov na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtov v bankách. 

Všetky procesné úkony boli doposiaľ neúspešné. 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, čl. 4 písm. r) odpísanie 
a odpustenie pohľadávky v menovitej hodnote prevyšujúcej 3 500,-€ bez príslušenstva, 
rozhoduje vždy Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov. 

F- MsÚ/SP-01/23/1 Strana 1/2 



CJ Návrh Vydanie: 
na likvidáciu pohľadávky za prenájom školského bytu 

Mesto Prešov 

Po prerokovaní materiálu v komisii Mestského zastupiteľstva mesta Prešov školstva 
a telesnej kultúry (ďalej len KŠaTK) dňa 21.01.2015 (prijaté uznesenie č. 7/2015) si 
komisia vyžiadala doplniť informácie a údaje ako sa vzniknutá pohľadávka za prenájom 
školského bytu vymáhala. Z uvedeného dôvodu bol na nasledujúce zasadnutie komisie 
s dátumom konania 17.02.2015 prizvaný Mgr. Brhlík, riaditeľ Základnej školy, Važecká 
11, Prešov. 

Medzičasom bol tento materiál predložený dňa 12.02.2015 na zasadnutie komisii 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy mestských 
organizácií (prijaté uznesenie č. 7/2015), ktorá si vyžiadala materiál prepracovať 
s doplnením podrobnejších údajov a opakovane ho predložiť komisii na prerokovanie za 
účasti zástupcu Základnej školy, Važecká 11, Prešov. 

•!• Pán Tomko bol zamestnaný od 1.7.1990- 21.7.2003, kedy bol s ním rozviazaný 
pracovný pomer. 

•!• Nájomná zmluva bola s p. Tomkom uzavretá 17.9.1990, mesačný predpis 
nájomného bol vo výške 3 960,- Sk. 

•!• Dňa 9.7.2003 zaslal škola nájomcovi list- pokus o zmier. 
•!• Nájomcovi bola dňa 3.3.2004 výpoveď z nájmu, s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

Proti tomuto rozhodnutiu sa p. Tomko odvolal, tým rozhodnutie nenadobudlo 
právoplatnosť a nájomník ho užíval ďalej. K 3.1.2006 predmetný byt bol vyprataný 
a nájomník ho opustil. 

•!• Dňa 31.10.2003 pán Tomko zaplatil nájomné jednorázovo vo výške 23 760,- Sk za 
rok 2003. Ročný predpis na rok 2003 bol vo výške 39 600,- Sk. 

•!• K 31.12.2003 škola vykazovala pohľadávku vo výške 15 840,- Sk za prenájom v 
roku 2003. 

•!• Za rok 2004 vznikla pohľadávka vo výške 42 848,- Sk. (Od 09/2004 bol znížený 
predpis na sumu 2 792,- Sk z dôvodu energetického odpojenia školského bytu). 
V roku 2004 p. Tomko nezaplatil nič. 

•!• K 31.12.2004 škola evidovala pohľadávku vo výške 84 123 Sk. 
•!• Od 1.1.2005 sa zmenil mesačný predpis nájomného na sumu 2 890,- Sk. 
•!• Pohľadávka za nájomné v roku 2005 bola vo výške 34 680,- Sk. V roku 2005 p. 

Tomko nezaplatil nič. 
•!• Celková výška pohľadávky ku 31.12.2005 činila sumu 118 803,- Sk. 

Realizované kroky vedenia školy k vymáhaniu pohľadávky: 
9.7.2003 výzva k úhrade- pokus o zmier 
28.11.2005 obhliadka služobného bytu- nájomca oboznámený s výškou dlhu, kde sa 
nájomca vyjadril a podpisom potvrdil, že ak bude mať peniaze, tak ho začne splácať. 
29.6.2007- súdne rozhodnutie o zaplatenie pohľadávky- 1.8.2007 právoplatnosť 
rozsudku, 
12.12.2008 - návrh na vykonanie exekúcie , 
17.12.2008- začiatok exekučného konania, 
22.12.2008- poverenie okresného súdu na vykonanie exekúcie, 
3.3.2014- správa o prebiehajúcej exekúcii, 
10.3.2014- vyjadrenie sociálnej poisťovne o vykonávaní zrážok z dôchodku povinného, 
16.4.2014- žiadosť o likvidáciu pohľadávky zaslaná Msú v Prešove, 
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Mesto Prešov 

Predmetný školský byt sa nachádza v Základnej škole, Važecká 11, Prešov. Byt mal 
v prenájme bývalý školník p. Eduard Tomko ako nájomca od roku 1990. Nezaplatené 
pohľadávka predstavuje sumu 3 943,54 €. 

Podľa zistenia ZŠ, Važecká 11 v Prešove, p. Eduard Tomko nemá bankové účty, 
nevlastní hnuteľný ani nehnuteľný majetok, zdržiava sa na neznámom mieste, je 
nedostupný a nemajetný. 

Základná škola, Važecká 11 v Prešove vykonala doposiaľ všetky dostupné procesné 
úkony, aby predmetná pohľadávka bola zo strany p. Tomka vyrovnaná. 

Základná škola, Važecká 11 v Prešove požiadala o vyjadrenie sa k predmetnej 
pohľadávke advokátku JUDr. Helenu Schneiderovú zo dňa 14.01.2008, ako právnu 
zástupkyňu Základnej školy, Važecká 11, v rokoch 2006-2007 v súvislosti s vymáhaním 
predmetnej pohľadávky, ktorá pohľadávku potvrdila. 

Dňa 17.12.2008 začalo exekučné konanie v prospech Základnej školy, Važecká 11, 
080 01 Prešov a v neprospech p. Eduarda Tomka. 

Podľa Správy o prebiehajúcej exekúcii Ex 2541/2008 zo dňa 3.3.2014 od súdneho 
exekútora JUDr. Stanislava Moskviča, Floriánova č.2, 080 01 Prešov, doposiaľ všetky 
vykonané procesné úkony boli neúspešné. 

JUDr. Stanislav Moskvič taktiež navrhol možnosť zváženia podania návrhu na 
zastavenie predmetnej exekúcie z dôvodu nemajetnosti a nedostupnosti p. Eduarda 
Tomka. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Základná škola Važecká 11 Prešov 

Váš list číslo/zo dňa Naše.čislo 
2014/.-... 

V.ec::žiadosť o likvidáciu pohľadávky 

·Mestský úrad Prešov 
Sekcia strategického rozvoja 

Oddelenie školstva 
Mgr.Peter Baas 

vedúci oddelenia školstva 
Jarková 26 

080 Ol Prešov 

Vybavuje 
Mgr. Ban rk 

Prešov 
16.04;2014 

Z dôvodu evidovania nezaplatených pohľadávok žiadame o likvidáciu nezaplatenej 
pohl'adávky za prenájom školského bytu z· predchádzajúcich rokov. Školský byt mal 
v prenájme bývalý školnik p. Eduard Tomko ako nájomca. Pohľadávka, ktorá bola Vymáhaná 
súdne aj exekučne predstavuje sumu 3 943,54 €. Aj napriek vykonaným procesným úkonom 
a "to aj opakovaným sa nám doposial' nepodarilo zistiť a ?lll>e~pečiť majetok povinného, ktorý 
-by podliehaľexekúcif. Podľa nášho zisteniap. Tornko nemá ličty, nevlastní hnuteľný 
a nehnuteľný majetok, zdržiava sa na neznámom mieste, je nedostupný a nemajetný. 
Vymoženie predmetnej pohľadávky je nemožné. 

Príloha: potvrdenie pohľadávky 
Upovedomenie o exekúcií 
Správa o prebiehajúcej exekúcií 

S pozdravom 

V Pre§ove dňa 16.04.2014 

41-~ 
Mgr. Dušan Brhlík 

riaditeľ školy 
Záldadná skola 

Važecká 11 
080 O!> Piesov 
160: 3787'7208 . @] 












