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Dôvodová správa 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok: 

 V podmienkach našej mestskej časti uplynulo od samotného začatia exekučného 

konania veľké množstvo času, vo všetkých navrhovaných prípadoch odpísania pohľadávok 

viac ako 20 rokov bez výraznejšieho úspechu vymoženia pohľadávky.  

Prípady, ktoré predkladáme do miestnej rady a následne do miestneho zastupiteľstva 

sú práve tie na ktoré zákon pamätá a ktoré označuje ako tzv. staré exekúcie, teda tie, ktoré sa 

začali ešte pred 1.4.2017 podľa starých pravidiel Exekučného poriadku. Exekúcií podľa nových 

pravidiel Exekučného poriadku začatých po 1.4.207 sa tento zákon nedotkol.   

V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom MČ Košice – Dargovských hrdinov 

a s majetkom zvereným do správy MČ Košice – Dargovských hrdinov, schválených 

uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Košice – DH č. 159/2013, v znení dodatkov č.1,2,3 

a 4 môže starosta na základe čl. 7 ods. 3 písm. b), rozhodnúť o trvalom upustení od vymáhania 

pohľadávky nad 3 500 eur po predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti. 

 Prvý návrh sa týka dlžníka – povinného – Tomáša Rajeckého, naposledy bytom 

Budovateľská 33, Sládkovičovo 925 21, nar., 31. 10. 1968, EX 409/1999, pohľadávka 

s prísl. vo výške 77 999,53 eur. 

Oprávnenému – Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov vznikol nárok na 

pohľadávku s prísl. voči povinnému vo  výške 77 999,53 eur, ako následok vykonateľného 

rozhodnutia OS Galanta č.k.14Cb55/94 zo dňa 12. 04. 1994 v nadväznosti s poverením 

exekútora na výkon exekúcie.  

Dlh voči mestskej časti vznikol titulom neuhrádzania nájomného za prenájom 

nebytových priestorov v OC Laborec na ul. Povstania českého ľudu 1, v Košiciach. Výška dlhu 

neustále rástla na úrokoch z omeškania, ktorý sa spomínaným rozhodnutím galantského súdu 

vyšplhal do obludných rozmerov.   

Exekútorovi JUDr., Ing. Karolovi Mihálovi, poverenom výkonom exekúcie zo dňa 

10.05.1999 sa nepodarilo v dlhom časovom horizonte vymôcť pohľadávku v  prospech 

oprávneného. Pohľadávka sa tak stala dlhodobo nevymožiteľnou - dubióznou.  

Dňa 21.04.2020 došlo ex lege (zo zákona) k zastaveniu starej exekúcie EX 409/1999, 

podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č.  233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože uplynula rozhodná doba – 5 rokov od 

poverenia na výkon exekúcie.  

Ak v rozhodnej dobe nedošlo k vymoženiu celého vymáhaného nároku platí, že sa 

nezistil majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov starej exekúcie. 

Ukončenie predmetnej exekúcie bolo viazané na doručenie „upovedomenia 

o zastavení starej exekúcie“ exekučnému súdu, k čomu došlo dňa 10. 9. 2020. Týmto dňom 

sa považuje exekučné konanie za ukončené.  
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Na základe vyššie uvedených skutočností, navrhujeme schváliť návrh na trvalé 

upustenie od vymáhania pohľadávky s prísl. a jej následné odpísanie vo výške 77 999,53 eur. 

 V ďalšom prípade návrhu na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky sa jedná o prípad 

dlžníka – povinného – Attila Nagy, naposledy bytom Čínska 1, Košice, nar. 21. 4. 1962, 

č. ex. spisu : EX 1072/2000, pohľadávka s prísl. vo výške 3 923,55 eur. 

 Oprávnenému – Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov vznikol nárok na 

pohľadávku s prísl. voči povinnému vo  výške 3 923,55 eur, ako následok vykonateľného 

rozhodnutia OS Košice č.k.16C 938/99 zo dňa 26.05.2000, vykonateľným 14.9.2000 

v nadväznosti s poverením exekútora na výkon exekúcie.  

Dlh voči mestskej časti vznikol titulom neuhrádzania nájomného za prenájom 

nebytových priestorov v OC Laborec na ul. Povstania českého ľudu 1, v Košiciach.  

Exekútorovi JUDr., Ing. Karolovi Mihálovi, poverenom výkonom exekúcie zo dňa 27. 

11. 2000 sa rovnako nepodarilo v dlhom časovom horizonte vymôcť pohľadávku v  prospech 

oprávneného. Pohľadávka sa tak stala dlhodobo nevymožiteľnou - dubióznou.  

Dňa 26. 5. 2020 došlo ex lege (zo zákona) k zastaveniu starej exekúcie EX 1072/2000, 

podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č.  233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože uplynula rozhodná doba – 5 rokov od 

poverenia na výkon exekúcie.  

Ukončenie predmetnej exekúcie bolo viazané na doručenie „upovedomenia 

o zastavení starej exekúcie“ exekučnému súdu, k čomu došlo dňa 7. 7. 2020. Týmto dňom sa 

považuje exekučné konanie za ukončené.  

Na základe vyššie uvedených skutočností, navrhujeme schváliť návrh na trvalé 

upustenie od vymáhania pohľadávky s prísl. a jej následné odpísanie vo výške 3 923,55 eur. 

 V treťom prípade nevymožiteľnej pohľadávky ide o dlžníka – povinného – Rosemarie 

Bednárikovú – ROYAL NITRA, naposledy bytom Janka Kráľa 510, Ladce,  prechodne 

bytom Bizetova 1, 949 01 Nitra, nar. 28. 5. 1971, EX 111 EX/20061/07, pohľadávka vo 

výške 12 567,21 eur. 

Oprávnenému – Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov vznikol nárok na 

pohľadávku voči povinnému vo  výške 12 567,22 eur, ako následok vykonateľného 

rozhodnutia OS Košice č.k..27Cb 169/99 zo dňa 29. 1. 2007, vykonateľným 2. 3. 2007 

v nadväznosti s poverením exekútora na výkon exekúcie.  

Dlh voči mestskej časti vznikol titulom bezdôvodného obohatenia povinného a to tým, 

že prijal zálohu vo výške vymáhanej pohľadávky za vystúpenie umelkyne H. V. ešte vo februári 

1997. Následne koncert umelkyne nezrealizoval a finančné prostriedky odmietol vrátiť.                              

Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch aj v tomto prípade sa nepodarilo vymôcť 

exekútorovi JUDr. Michalovi Mazúrovi, poverenom výkonom exekúcie zo dňa 3. 12. 2007  

v dlhom časovom horizonte pohľadávku v  prospech oprávneného. Pohľadávka sa tak stala 

dlhodobo nevymožiteľnou - dubióznou.  
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Dňa 18. 6. 2020 došlo ex lege (zo zákona) k zastaveniu starej exekúcie EX 1072/2000, 

podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č.  233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože uplynula rozhodná doba – 5 rokov od 

poverenia na výkon exekúcie.  

Ukončenie predmetnej exekúcie bolo viazané na doručenie „upovedomenia 

o zastavení starej exekúcie“ exekučnému súdu, k čomu došlo dňa  9. 11. 2020. Týmto dňom 

sa považuje exekučné konanie za ukončené.  

Na základe vyššie uvedených skutočností, navrhujeme schváliť návrh na trvalé 

upustenie od vymáhania pohľadávky a jej následné odpísanie vo výške 12 567,21 eur. 

 Štvrtý prípad odpisu pohľadávky sa týka nevymožiteľného záväzku vo vzťahu k právnickej 

osobe – obchodnej spoločnosti MGS GAME, v.o.s. 

Tá  sa v našej mestskej časti zaoberala prevádzkou videohier. Postupom času si ale 

prestala plniť odvodové povinnosti nielen voči našej mestskej časti ale aj voči štátu, kde to 

prerástlo až do miliónových dlžôb. Pokúsili sme sa kontaktovať Úrad pre reguláciu hazardných 

hier s  cieľom siahnuť aspoň na zábezpeku, ktorú mal vytvárať podnikateľský subjekt 

z  predchádzajúcich odvodov, práve pre prípad dočasnej platobnej neschopnosti.  Po odpovedi 

zo strany Úradu sme sa len utvrdili o obrovských dlhoch samotnej spoločnosti. Navyše 

spoločnosť finančnú zábezpeku nedopĺňala a  aj v tomto konala v rozpore s platnou 

legislatívou. Po týchto finančných problémoch nereagovali ani na našu výzvu o úhradu 

záväzku vo výške 8 085 eur a 33,39 eur úrok z omeškania úhrady. Namiesto toho zmenili 

právnu formu na verejnú obchodnú spoločnosť a požiadali o dobrovoľný výmaz spoločnosti 

z obchodného registra. Týmto výmazom spoločnosti došlo k jej zániku a de iure k jej 

neexistencii. Výkon exekútorskej praxe v takomto prípade zastáva jednotný názor, ak zanikla 

spoločnosť výmazom z obchodného registra exekučné konanie sa zastaví.  

Preto na základe   vyššie uvedených skutočností, navrhujeme schváliť návrh na trvalé 

upustenie od vymáhania pohľadávky a jej následné odpísanie vo výške 8 118,39 eur. 

Spoločným menovateľom týchto exekučných konaní je ich dlhodobá nevymožiteľnosť.  

 

V Košiciach, dňa  27. 04. 2022     

V Košiciach, dňa  3. 5. 2022  - doplnená pôvodná verzia o nový typ záväzku (štvrtý prípad)         

 

Mgr. Jaroslav Suleň,  v. r. 

ved. odd. OPaS   


