
  Kritériá posudzovania  nevymožite�ných poh�adávok 
 
 
 
 
     Poh�adávka je nárok verite�a požadova� od dlžníka ( fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby )  pe�ažné plnenie, vecné plnenie alebo plnenie spo�ívajúce v dohodnutých výkonoch. 
 
�lenenie poh�adávok pod�a splatnosti: 
 
1. nesplatná – poh�adávka existuje, ale nenastal ešte de� alebo obdobie, po�as ktorého má 

dlžník povinnos� plni� verite�ovi, 
2. splatná – nastal de�, alebo obdobie, po�as ktorého má dlžník povinnos� plni� verite�ovi, 
3. po lehote splatnosti – dlžník poh�adávku verite�a neuspokojil v�as, t.j. v ur�enej lehote. 
 
Vymáha� sa môžu len poh�adávky po lehote splatnosti. Poh�adávky po lehote splatnosti sú 
bu� vymožite�né alebo nevymožite�né. 
 
Poh�adávky sa môžu vymáha� súdnou cestou alebo mimosúdne. Mimosúdne sa poh�adávky 
vymáhajú formou predžalobných výziev a pokusov o zmier. Súdne sa poh�adávky vymáhajú 
podaním návrhu na súd a po priznaní poh�adávky,  podaním  návrhu na exeku�né konanie 
prostredníctvom exekútora. 
 
Z h�adiska vymožite�nosti poh�adávky je potrebné posúdi� tiež, �i poh�adávka nie je 
preml�aná.  
Súd na preml�anie prihliadne len vtedy, ke� dlžník vznesie námietku preml�ania. V takomto 
prípade súd verite�ovi poh�adávku neprizná. Súdne vymáhanie preml�anej poh�adávky je 
teda možné, ale úspech v konaní závisí od právnej obrany dlžníka. Poh�adávka, aj ke� je 
preml�aná, resp. súd ju v dôsledku úspešnej námietky dlžníka nepriznal, ostáva na�alej 
zachovaná a verite� môže kedyko�vek prija� plnenie takejto poh�adávky. 
 
1. vymožite�né poh�adávky: 

poh�adávky, ktoré sú riadne vydokladované, preukázate�né a ktoré za�ažujú dlžníka       
riadne identifikovaného, ktorého majetkové pomery nasved�ujú tomu, že poh�adávka 
bude uspokojená. 
 

2. nevymožite�né poh�adávky: 
� poh�adávky, ktoré nie sú riadne vydokladované a súd o nich nemôže kona�, 
� v konaní pred súdom súd ich neuznal,  
� súd ich zamietol z dôvodu preml�ania, 
� v exeku�nom alebo konkurznom konaní sa zistí, že dlžník je nemajetný, 
� dlžník zomrel nemajetný bez dedi�ov, 
� právnická osoba zanikla bez právneho nástupcu,  

 
 
 
 
 
 
 



                                                            - 2 - 
  
 

 
Návrh na �alší postup nakladania s nevymožite�nými poh�adávkami 
 
 
 
 V predchádzajúcom volebnom období naša mestská �as� zvažovala  postúpenie 
poh�adávok spolo�nosti zaoberajúcej sa vymáhaním poh�adávok, dospeli sme však k názoru, 
že postúpenie nevymožite�ných poh�adávok by pre mestskú �as� neznamenal žiadny prínos. 
Dostavil by sa skôr opa�ný efekt  tým, že výška  nevymožite�ných poh�adávok by sa zvýšila 
o nemalé paušálne poplatky, ktoré by si spolo�nos� naú�tovala.  
V kone�nom dôsledku by nám spolo�nos�  poh�adávky ako nevymožite�né vrátila a proces 
ich vysporiadania by sa len �asovo oddialil.   
     V prípade odpredaja nevymožite�ných poh�adávok by bola naša mestská �as� povinná 
pripravi� a poskytnú� preberajúcej spolo�nosti všetky podklady a písomnosti týkajúce sa 
prevádzaných poh�adávok, pri�om vä�šina poh�adávok je práve preto nevymožite�ná, lebo 
chýbajú podklady, na základe ktorých by sa mohli vymáha�.   
     Na základe uvedeného navrhujeme, aby sa nevymožite�né poh�adávky odpísali 
z ú�tovnej evidencie  v zmysle „Zásad   hospodárenia s majetkom mestskej �asti 
Bratislava-Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej �asti Bratislava-Staré 
Mesto“. 
 
     Problémy však pri aplikácii takéhoto postupu  spôsobuje uznesenie Miestneho 
zastupite�stva  mestskej �asti Bratislava-Staré Mesto �. 101/2003 z 9. septembra 2003, ktoré 
v �asti A. odsek 2 ustanovuje nasledovné: 
„po doplnení dôvodových správ predklada� poh�adávky, ktorých výška je nad 1000,- Sk 
škodovej komisii na prerokovanie s doporu�ením trvalo upusti� od vymáhania a odpísa� 
z ú�tovnej evidencie. Následne po prerokovaní škodovou komisiou budú predkladané na 
prerokovanie vo finan�nej a podnikate�skej komisii a po doporu�ení na schválenie starostovi 
poh�adávky do 30 tis. Sk a na zasadnutie miestneho zastupite�stva poh�adávky nad 30 tis. Sk“ 
     Toto uznesenie navrhujeme zruši� a pri nakladaní s poh�adávkami postupova� v súlade so  
„Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej �asti Bratislava-Staré Mesto a majetkom 
zvereným do správy mestskej �asti Bratislava-Staré Mesto“, ktoré boli schválené uznesením 
Miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava-Staré mesto �. 46/2007 z 29. mája 2007.  
   
Da�ové poh�adávky 
 
     Postup pri nakladaní s da�ovými poh�adávkami upravuje zákon SNR �. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finan�ných orgánov v znení 
neskorších predpisov, ktorý naša mestská �as� ako správca miestnych daní je povinná 
dodržiava�. Tento zákon upravuje, kedy je da�ová poh�adávka nevymožite�ná, ale aj  
postup pri odpisovaní nevymožite�ných poh�adávok,  pri�om  postúpenie da�ových 
poh�adávok obce tretej osobe neumož�uje.   
 
 
 
 
 



Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava-Staré Mesto 
 
A. b e r i e   n a    v e d o m i e 
 
kritériá posudzovania nevymožite�ných poh�adávok 
 
B. s c h v a � u j e 
 
�alší postup nakladania s nevymožite�nými poh�adávkami v zmysle Zásad hospodárenia 
s majetkom mestskej �asti Bratislava-staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej 
�asti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 
  
 
 
 


