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Návrh 
na likvidáciu pohl'adávky za prenájom školského bytu 

Obsah materiálu: 
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2. návrh na uznesenie komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 
3. uznesenie komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov školstva a telesnej kultúry č . 11/2015 
4. uznesenie komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií č. 7/2015 
5. uznesenie komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov školstva a telesnej kultúry č. 7/2015 
6. dôvodová správa 
7. vlastný materiál 
8. prllohy: 

č. l -žiadosť o likvidáciu pohľadávky od Základnej školy Prešov, Važecká ll , 080 Ol Prešov zo dňa 16.04.2014 
č. 2- potvrdenie pohľadávky od advokátky JUDr. Heleny Schneiderovej zo dňa 14.01 .2008 
č. 3- upovedomenie o začatí exekúcie Ex 2541/2008 zo dňa 03.02.2009 od súdneho exekútora JUDr. Stanislava Moskviča 
č. 4- správa o prebiehajúcej exekúcii Ex 2541/2008 zo dňa 3.3. 2014 od súdneho exekútora JUDr. Stanislava Moskviča 

Predkladateľ 

Meno a priezvisko: Mgr. František Macko 
Funkcia/pracovné zaradenie: poverený riadením odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu 
Dátum: 2. . s. L..; "f ~ 'Podpis:~ 

Podnet: Ziadosť ZS Važecká ll, Prešov / 

Materiál bude predložený na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov s dátumom 
konania dňa 30.03.2015 

Dátum: 

Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: Mestská rada v Prešove 
Beáta Kollárová PaedDr. Jozef Smetana uznesením číslo .... 
~--------------------------~------~----------------~ 
Funkcia/pracovné zaradenie: Funkcia/pracovné zaradenie: 
odborná referentka prednosta Mestského úradu 

v Prešove 
Podpis: Podpis: 
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Návrh 9 na likvidáciu pohľadávky za prenájom školského bytu 
Mesto Prešov 

dňa: 16.03.2015 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 3. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

k návrhu na likvidáciu pohľadávky za prenájom školského bytu 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
návrhu na likvidáciu pohľadávky za prenájom školského bytu 

odporúča 

Vyda nie: 

číslo: ... /2015 

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. 
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Mesto Prešov 

r 

UZNESENIE 
z 3. zasadnutia 

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

dňa: 6.3.2015 číslo: 11/2015 

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

po prerokovaní Návrhu na likvidáciu pohl'adávky za prenájom školského bytu 

prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 
dňa: 6.3.2015 číslo: 11/2015 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 

odporúča 

A. Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov predložiť informáciu o prijatých opatreniach 
na ZŠ Važecká. 

B. Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov návrh na likvidáciu pohl'adávky Základnej školy so sídlom 
v Prešove, Važecká ll za prenájom školského bytu vo výške 3 943 ,54 € prerokovat' a schválit'. 

Ing . Stanislav Kahanec 
predseda komisie 

Ing. Ja rlšská 
sekretárka komis ie 

F- MsÚ/SP-0112911 

Mgr. Michal M 
overovate l' 
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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 3. riadneho zasadnutia 
komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

školstva a telesnej kultúry 

dňa: 17.02.2015 

k návrhu na likvidáciu pohľadávky za prenájom školského bytu 

prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

číslo: 11/2015 

dňa: 17.02.2015 číslo: 11/2015 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
školstva a telesnej kultúry 

po doplnení 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. 

r. František Macko 
sekretár komisie 

gr. Peter Krajňák 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. 

Ing. Renáta Fedorčíková ...... .. .. . 

F - MsÚ/SP-01/29/1 
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Mesto Prešov 

UZNESENIE 
z 2. zasadnutia 

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

dňa: 12.2.2015 číslo: 7/2015 

Komisia Mestského zastupiterstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
mestských organlzáclf 

po prerokovaní Návrhu na likvidáciu pohradávky za prenájom školského bytu 

prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zauj[ma toto 

STANOVISKO 
dňa: 12.2.2015 čfslo: 7/2015 

·Komisia Mestského zastupitefstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
· mestských organizácir 

odporúča 

predložený materiál prepracovať s doplnen fm podrobnejších údajov v zmysle pripomienok 
·a po jeho opätovnom prerokova nf v komisii Mestského zastupiteľstva mesta Prešov školstva 
a telesnej kultúry ho opakovane predložiť na prerokovanie komisie Mestského zastupiteľstva 
mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy mestských organizácif za účasti zástupcu Z~ 
Važecká. 

r 

Ing. Stanislav Kahanec 
predseda komisie 

F- MsÚ/SP-01/2.9/1 

Ing. Juraj Hudáe 
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Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
školstva a telesnej kultúry 

.U ZNES EN lE 

z 2. mimoriadneho zasadnutia 
komisie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

školstva a telesnej kultúry 

dňa: 21.01.2015 

k návrhu na likvidáciu pohfadávky za prenájom školského bytu 

prijlma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

Strunu 

111 

číslo: 7/2015 

dňa: 21.01.2015 číslo: 7/2015 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
školstva a telesnej kultúry 

odporúča 

Mestskému zastupiterstvu mesta Prešov likvidáciu pohl'adávky Základnej škole so 
sídlom v Prešove, Važecká 11 za prenájom školského bytu vo výške 3 943, 54 € 
prerokovať a neschváliť. 

Mgr. František Macko 
sekretár komisie 

F -MsÚ/SP-01129/1 

Overovatelia zápisnice: 

PaedDr. Jitka Semivanová 

PhDr. Martin Ďurišin, Ph 



9 Návrh Vydan ie: 
na likvidáciu pohl'adávky za prenájom školského bytu 

Mesto Prešov 

r 

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 urcuJu 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta ,Prešov, čl. 4 písm. r) odpísanie 
a odpustenie pohľadávky v menovitej ho.dnote prevyšujúcej 3 500,-€ bez príslušenstva, 
rozhoduje vždy Mestské zastupiteľstyo mesta Prešov. 

F- MsO/SP-01/23/1 Strana 1/2 
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na likvidáciu pohľadávky za prenájom školského bytu 

Mesto Prešov 
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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 Tom ko 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, 

Materiál bude opätovne prerokovaný na 3. zasadnutí komisie Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 
s dátumom konania 06.03.2015. 

F - MsÚ/SP-01/23/1 Strana 2/2 
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Predmetný školský byt sa nachádza v Základnej škole, Važecká 11, Prešov. Byt mal 
v prenájme bývalý školník p. Eduard Tomka ako nájomca od roku 1990. Nezaplatená 
pohľadávka predstavuje sumu 3 943,54 €. 

Podľa zistenia ZŠ, Važecká 11 v Prešove, p. Eduard Tomka 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, doposia!' všetky 
vykonané procesné úkony boli neúspešné. 

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

F- MsÚ/SP-01 /1 2/1 
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Základná škola Važecká 11 Prešov 

Váš list čfslo/zo d~a Naše .čislo 
2014/: ... 

V.ec: :žladosť o likvidáciu pohradávky 

·Mestský úrad Pre§ov 
Sekcia strategického rozvoja 

Oddelenie §kolstva 
Mgr.Peter Haas 

ved ú ci oddelenia školstva 
Jarkov~ 26 

080 Ol Prešov 

Vybavuje 
Mgr.Banfk 

Prešov 
16.04:2014 

Z dôvodu evidovania nezaplatených pohľadávok žiadame o likvidáciu nezaplatenej 
pohľadávky za prenájom školského bytu z· predchádzajúcich rokov. Školský byt mal 
v prenájme bývalý školník 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 doposiaľ nepodaril_o zistiť a ?11Pe:?;pečiť ·maj et ok povinného, ktorý. 
·by podliehaf'éxekúcií. Podľa n~ho zistenia .. p. Tomko nemá óčty, 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 Prdove dňa 16.04.2014 

Mgr. Dušan Brh~ 
riaditeľ školy 

' Zálcladná skola 
· '1/~žecká 1 1 

080 O~ Pie~ov 
IČO : 37877208 . @l 



. f~l L.OHA 2. 'L 

JUDr. Helena Schneiderová. advokátka, Svatoelukova 12. 080 01 pt ... 3'J'I 

VEC-
Potvrdenie pohrac!ávk'! 

Základná škola 
Vaiecká 11 

080 OS Prešov 

.V Prešove 14.01.2008 

Na z:áklace Vašej žiados:i o vyjadr(!nie zo č. 20Sn/19 zo dňa 10.01 .2008 Vám 
oznamujem nasleéovné: 

Potvrdenie pohradávky 

V roku 2005 a 2007 som zastupovalq ZS Vaiecká 11 Prešov v Sú'lis!osti 
.s. vymáb.ao.im .p_ci:.fadäv.ky .od -p~ Eduarda Tof1Jka-;- /de--o -pchľaéá •tku vo výšk~ 118.8CJ; • . Sk, 
ktorá vznikla · titúlom neplatenie nájomného a úhrad Z:! plnenia spojené s uiivaním 
s/užobné.ho bytu zo strany nájomcu- Eduarda Tomka, ktof'j byt ut.ival od roku 1990, kedy 
mu bol pridelený bývalým Okresným národným výbororp v Prešove. · . · 

' Ďalšie skutočnosti 
) 

NakÔI1<.o vie tk.; pokusy o zmier boli bezúspešné, bol dňa 31. 1. 2906 ria Okresný súd 
v Prešove podaný návrh na začatie konanie o zaplatenie prédmetnejpohfadávky. Vo veci bol 
dňa 18. 10. 2.006 vydaný platobný rozkaz, ktorým bola odporcovi Eduardovi Tomkovi 
uloteriá povinnoSť do 1 S dní od doručenia platobného rozkazu zaplatiť navrho•tateľovi _ 
Základnej škole Važecká č. 11 v Prešove sumu 118 803,- Sk. Keďže nebolo možné 
odporcovi tento platobný rozkaz doručiť do vlastných rúk. súd ho uzne.senim zo dňa 6. 2. 
2007 zruš11. Keďže sa odporca zdržia•tal na neznámom miest<J, bol mu súdom uznesením ze 
.dňa 29. ·S: 200 7 ustanovený opatrovník, s ktorým súd v kon~ni pokrač9Jfi.éf . .Vo veci bolo 
nadadené pojedná•tanie a dňa 29. 6. 200 7 Okre:;ný súd v .Prašove rozsudkom l č. ~ona nie : 
10 C 59120071 rozhodol tak, že zaviazal odporcu Eduarda Toli1ka zaplatiť navrhovalefovi 
Základnej škófe, Važecká č. ť1 v Prešove sumu 118 803,- Sk v lehote do 3 dní od 
·právoplatnosti rozsudku. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 1. 8. 2007 a vykonateľný je 
dňom 5. 8. 2007. Eduard Tomko sa ' naďalej zdrž~ava m~ neznámom mieste, preto je 
vymoženie predmetnej pohľadávky komplikované. Je nemejetný a pódľa posledných · 
informáCIÍ nikde nepracuje. Z uvedených dóvodov bude problém vymócť 'od neho predmetnú 
pohladáv.ku. Aj nc.priek tomu sme V§túpili ~me do rokovania so súdnym exekútorOm JUDr. 
Stanislavom Moskvičom, ktorému búde-podaný návrh na V'fkorianie ext;.i(úcie. Je afe treba 
počítať s finančnýmÍvýlohami spojenými s výkonom exekúcie a je 'otázne, či vzhľadom na 
okolnosti vysšie uvedené, bude pohfadávka.u.spokojená . . 

·tnýnázor 

s poukazom na vyššie uvedené potvrdzujem oprávnenosť pohrad~vky vo výške 11a 863,. 
Sk . 

· .. . . . _.;.. .. .. 

r 

.~: .':· ::·!· · ;· :.' .. -
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Exekútorsk-ý úrad Prešov . . . 
súdny exekútor JUDr~.Sti~n.tstav Moskvič 
Flodánov·a· č. 2, Ô80 01'.Prešov.r.r.:osm&&mo);tr1910 

• • • • o ~ E.Jc 154 /I'Jflf' • 
o. ' ' .l' 

. .•.. : '• · ., .. ... . .. . 

. i 
Eduard Tomka 

.., , , 
UPOVEDOMENIE O ZACATI EXEKUCIE 

Podľa usta~~ovenia § 47 z!kona NR SR c!. 2:i31t99) Z.z. o súdnych exdcútoroch a cxcl:u~ncj ~innosti (Ex:ku~n~~ pori: :.loJ:) 
a o tmene a doplneni ďaľHch zá.l::onov a na zikl01de: 

/) vy!<onateľného e:tekučneho ti111lu na pc:lla.llll! plnenie Rouudok l.IOC !91'1007':o d•la 19.6.1007, ktorý vyrfa/ Okr~tsn)Ó sritl 
/'ulov, ktorým sa ukladi poviMému: 

Eduard Tomka, ·········••r·· dátum narodtnia.~T···· a 
r.apla.tiť J UJ,S4 é (113 301,09 Sk) s prí'slu!enstvom 

oprávnený: Zdk/aánd !kola Prt!ov, Vattc:ká l. 11, 080 Ol Prtšov :uL: JUDr. H~t.ma Sclu•~itltrovd, S"fftoplutowa t 11, 030 Ol 
PreJa~ 

l 
1) Podľa 'návrhu oj)(ivn::tému na vykon aii ie e:tek.úcie č. Ex 2~4111008 zo. dfla 12. 12.2003 - · 

;aplatir' J 9~J.S~ é (118 801,09 Sk) s prísluiensMJm 
trovy privneho tastupcnia v ex:!<. konani l :51,70 E (4 S70,11 Sk) 
overovanie listin 9,-l9 E (23:5,90 S~) 
poplatok u vydanie pove~:nie 16,60 €.(500,09 Sk) 

J) .. poverenia. Okresn~· súd P-resov f . 5-707· 0$3Q;;.• zo. dňa 22. 12 .~00~1 na vyko~anicc.'\ckude č. E.'C 2Uin008 

vás up . Dt'ed~l.-sujem. 

te exekúciu vykonám c:=·mito spôsobmi: 
a) pŕ.kiunim pohľadávky, b) pr:d01jom .t:nuteľnýc~ veci, c) prdajom nehnuteľnost i , d) predajom podniku. 

Ex_c:kučné konanie tačalo dlla 17.12.2008 v grospcch opr~vnc:;,čho Zil:IJdni Skola.ffi$ov •• at~c!<ä č. ll. 080 Ol Prdov :1 ..-

ne?rospc::n povinného Eduard Tomk01. • • 1 1 ). dátum naroc!c:ni01: 

r.aplatiť 3 9-13,54 é (113 803,09 Sk) s prúlušenstvom 
. trovy pr.i.vncho z:utúpcnia v exc:k. konani l S l, 70 € (4 570,11 Sk) 
overovanie: listin · 9,~9 E (285,90 Sk} 

. • poplatok za vydanie poverenie 16,60 € (:500,09 Sk) 
o o 

PRI DOBROYOĽNOi'rl PLiVE.VÍ (DO U DNi) SÚ TROVY EXEKÚCIE: 
IO'Yo odmena exekútora. z vymó.hanei pohl'adä.vky vo výSke bez DPH 
rc:sp. minimálna odmena bez DPH: • • 
prcdpokla.d::né hotové \'ýdavky 
DPH(l9%) 
SPOLU TROVY EXEKÚCIE (vdune DPH) 

. 

412.27 E ( 12 420,0.5. SkT 
49·,79 E (l 499.97 Sk) • 
37,79 E (2 644,76 Sie:.) • 

.549.85 E ( l li 564,i8 Sk) 

. Yymáhanj nárok kzaplauniu á o 14 dttl (i~tina+pri'slu!mmo+trovy t.:ctkúcit) ./ 6 7l,18 f (l o/O 71J,9i Sk) 

PREDBEi.Vf TROvY EXEKÚCIE SfÍDNEHO EXEKÚTORA: 
·: • · · 20 .% odmena exekútor.\ z -vymáhanej pohr:tdivky vo vj!ke bez: DPH: 
· • pŕedpokla.dané hotové v:-'d:~.vky · 

• : OPH(l9%) · 
• . . ·SPOLU TROVY EXEKÚCIE (vr:iune DPH) 

: . . 

8!:U4 € (24 U0,09 SK) 
· 82,98 € (2 499,36 Sk) 
.. t 72,43 .€ (S 194,/iJ Sk) 

l 079,95 E (32 534,57 Sk) 

Yymáli~ý 11árok k taplattlllu pu l~ diíuc/1 {istilla+prislu!.:rutvo+trovy c:cáúcie) J 10/,13 f (/S6 69J,i6 Sk) 

· Yyrýv~ Vá.s, aby ste do 14 dni od doručenia upovedomenia uspokojili pohľa.dävlcu opr;lvneného a.icj.prirluSenstvn... :lkci, 
aj trovy exekúcie na c![slo učtu 8:JUJ4600J/5600, ktorý jr; vr;dr;ný v OEXIA Bank:~. a..s., YS 25411003, inak .,.yd:im c;{e l.:u~n9 priŔ:u: 
n.a vykonanie exekúcie a príkaz na úhra..du crov exekúcie a rykonäm. c:.xekúciu. 

o o 



· · iU:úujcm V im. :tbY SIC odo dňa .doru·~cnla tobc~ upovedomia natra<!31i so sv,ojlm majcrL:om, kto,Ý podr01 ExckuCncho 
·.:r~:;.: ~ .- · · ·~ ·::~;~ · 1-:·~:\:~:. ·. <1 ~.:.c~·n~l;aifa.ni;t '.1:~ Cit~J.O.(ŕt,i:uŠpókojénla pohracUvL:y opcivncn~"o; Jej prblu~cnu~ a trov cKckúclc 

. ~~· hOUiva,ä· iÚbp bczllocovp$til~m p~cÝodom "I)CC\l ~ .b;Wc!:<. ~:. · ~ . , .. :: .f ·~t · .. ··;. . . . . · · · · , 
• ~" ~· . ,,..., , ,.. =\j" -'•' ~ .. #'!\' • to..:.: •'• ~ ,.,~ · ' o ' t t .~ -.·~\,'f', ' N!·· 4J . ..... .,.,_,, '• ,.t&o .• '-'-S t;'lf,h,.)'l , o &lo , • : 1 • • • . .,. , :··J. ,· '!'jo;:_.·..,:r '~,:·':"~ ' 11_$.,\ , '" t • • • '. • . , " • • • .,. __ ·~._,.. . .. "'"''"';,. '" ,', .... ,· · •' • 

. ~ ·i , 'u: .tnÍ/ fc,tv.ii ~~ ~.~lc~\! -u ~~dllel\'~ t.~~kilco~!PO·!·tr.fn~.hq yyk'ónanr." f:xck&cl~ do r,ól d.nt o~ d.úN.!c~ia· ~p~vcd9mc:niQ , 
~· · · ~~~Gr~·.. YúPtofl,,!=xc~u.c,ll (-lf ·.trJí ,~b:· ~l:io.tovcf\l.ácM, i)(.· po v~ilc~:~ 'C;(ct!l~,n~~o dtlfhl n~tllll ,o.lco~qsll. kto~ •spósoblll 

· · ' ·· idl ll, _k,~ ~~ti'CJ' b'd.i,i.[ajc~' ~lcoíí;•t«;rnO,sti. '&l~~. o:,~~! cca.,.~ ,cfpr:ivncc\ý atcb·d, ~ovinnýih'i~ -su' p(ivnyi'IÍi nAscupc2ml 
rt~J~~p~l<ú~(i:q_!rflt~~~.~ ;-.;o ' ' . .. . .. •ét . ": ,,• .: ; .. '.. . '• ' . l ' 

·. ·.~··: , ;;~·#'t~ft~~~~/ii .,J.f.ť4!/,~.~~~".~~:'D.#;; tfo;~ql.~'(,~f. (( "(f/~":f :(4~~#J' fil nepnl!flrirkt' . 

Lf!ll~,.~~~~>~","'lJ.lll~~..ilť~,.f~ "'<lólló"~""'~~" "''"'"''m'"'""'i>d9'.$~h<-l«ky '"" 
. , Ž.'a *o~tinf(. s""J.f!q :.:b- /:r.dml.it"lä.cli p,.;,~i ~(/u1:~JL Wko• 
.jliil.,to,llvd.'~Jkt J.~· ( yY'/r.id,!Úiit/..h·~ ~ifmkil_; .. ir!!/dr'ji.rt) .. l!iiik Ji 

,. :~li;: :o·(~ifiJij~1I~fofi/t~ik9th.-"ťPripta.rk.u :(tt vypi~ .. ~:nlltJti/tj-#14. 
.. . . . ~ 

;: 

. . ť = • ·· . 

·a~~tej p'otlrp E:-cd:u~nlltv. .p.odatlku.]( pot rt bili tnpfatlt' srJdny 
-Sk. ti 'll#~lád(Jf).f)ô(!;. cSk · ,. :J'ityslie : (áf::oit~ ,V if: $Jr ~. <IS1n00() 

llttnf vn/U. 11, 1/op{n/.:ov. 
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E~:~J~.O..torsk_ý úrad P'ri.eš.oV 
. súdny exekéitor ·).~U Dr. 'Stan.lsla.v Mos'kvlč· 

Elorianova č. 2. oso.o1 P.re§ov I•I.:051n5B2t70, ~~ili; fxurpo@posl .sk 

Základná škola ·Pteš'qv 
Važecká č. 11 

080 o 1 Prešov 

··•·~.1 .·: · t..:l s I'J:u:a .t:t:r~o< EX 254112008 \'\·IJav.r,-c JUDr. Stanrslav Moskvič IJ l'rc!O::v" O:J.mareč '2'014 

Vec : Správa o prebiehajúcej exekúcii Ex 2541(2008 

V exekučnej veci oprávhenéh:nrlaäná škola Prešo~~~a~~:ká č. 11, Prešo~- a .. 'pQy!nnému 
Eduard. To_mka, IJE ,li .J} ... . ~.c •• - nar •... -
o vymozen1e·sumy 3 943,54 EUR. podavame nc.tsledujucu.-spravu: 

·od-podania· n.ávrhu ·a náslecirieho obdržania poverenia ·vyda:n~ho ·okresným ·§.0.99m P.Ú._šov ~o 
dňa 22.12.2008 boli · následn.e v,ykop·ávan.é l(!aceré ~éiii:t@'r'ré pto·cesne. 'Úkony :ŕ-fá· ·zabézj:)'ečeriie 
a vymoženie pohraoávky oprávneného. Upovedom_ enie· ď .#ča tr eX'ekúci_e ( UZE ) bQiq· povlnnérri'U' 
zaslané na adresu trvalého: pobY,tu zistenú z CRO a adres~ pr:e.cho.dného pobytu. Povinný jé 
prihlásený k trvalému pobytu na adrese Važecká 11, Prešov. Pošta predmetnú z.ásielku:vrátlla spät; 
s oznámením. že adresat je neznámy. Zároveň sme požiadali pd_slušné Okresné riaditerstv.o PZ SR 
001, Prešov, Socialni poisťovňu Prešov ako aj Daňový úrad 'Prešov o· poskytnu.~te sučirmosti .pri 
vykonávan! exekúde a oznál}lenie vozidiel e.vidovaných na povinr'lého. V rámci pre:bi'ehajúceho 
exekučného .k()nania boli vydané príkazy na zača.tie exekQ;ci~. prikázaniin pohr,aä~vk~ z účtov 
v bankách. Doposiar v~elky vykona·n~ p(ocesné úkony . boli· .neúspešné. Povinný· nehjä _· na ODI_ 
evidované -.žiadne· ri1otorov~ v_ozidla, DU neeviduj~ na povinného. žiadne bankové účty a .. ~.ydané PZE 
bankám boli neúčinné . Socialná pdisfovňa' neeviduje tuto osobu v registri poistencov-. Po'drá zistenia 
z evidencie webovej stránky kaťasterportal.sk povinný nevlastní žiadny nehnuterny majetok 
podliehajúci exeklicii. Na základe .tejto skutočnosti sme VY.konali na poslednej. známej .adrese 
kontrol_u za. ú_čclom zistcr.i<: noy~·cf.l ťkutq~n.~~ti élvšak n3úspcšne. Nepod;;:ri!o sa nám i.istiť aktuálnu 
adresu povinného na·ktorej by po! .~a.~tihnúterny. . 

Aj napriek vykonaným procesny·m (Jkonbm a to aj opakov:ani:r:n .~a näm dopo~í~ť. n·epod;iijlq zistil' 
a zaqezpečif m·ajetok povinného, ktorý by podliehal exei<udl. · Podra ná~>'ho zistenlá po'iliotiy ~~má 
účty, nevlastní hnutel'ný ani néhnul.eľ('lý majetok, ktorý by .por toho č~sli po·stihnure,rn.Y. exekúciou. 
Všetky vykonané úkony- boli v l<onečnom . dôsledku nepriaznív,é .. pr~,: oprávneného. · 

Týfr)to Vám dávame na vedomie, ako aj možnosť ·.zvážen.la podania návrho na z.a~tavenie 
predmetnej ·exekúcie z dôvodu ne majetnosti poyinné.hQ. · · 

S pozdravom 

-------- ·------·----· 


