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    Dôvodová správa 
 
 Spoločnosť IB Správcovská, s.r.o. , so sídlom Gen. Svobodu 1, 911 08  Trenčín, IČO: 
36833185 (ďalej len „spoločnosť“ ) – ktorej  jediným konateľom a spoločníkom je Ivan Pĺžik mala  
uzatvorenú s Mestom Trenčín Zmluvu o výpožičke a  prevádzkovaní krytej plavárne zo dňa 1.1.2009  
a Zmluvu o užívaní majetku mesta – tepelných zariadení objektu kotolne Krytej plavárne zo dňa 
1.1.2009.  
V zmysle týchto zmlúv  bola spoločnosť povinná uhrádzať mestu Trenčín výdavky na prevádzku 
tepelných zdrojov.  Spoločnosť si túto povinnosť voči Mestu Trenčín nesplnila a v súčasnosti mesto 
eviduje tieto pohľadávky, ktoré možno v trojročnej premlčacej lehote úspešne uplatniť na súde: 
 

Č.dokl. Dát.splatnosti Suma v € Var.symbol 

4190190 20.07.2009 12.258,00 4190190 

4190312 19.11.2009 12.258,00 4190312 

41100046 22.02.2010  5.722,90 41100046 

41100100 15.04.2010 12.749,07 41100100 

41100179 15.07.2010 12.749,07 41100179 

41100262 18.10.2010 12.749,07 41100262 

41100351 31.01.2011 18.108,87 41100351 

41110042 18.04.2011 6.599,29 41110042 

 
Spoločnosť má tiež dlh voči Mestu Trenčín vzniknutý z nezaplatených platobných výmerov za 
komunálny odpad, množstvový  zber a poplatok za znečisťovanie ovzdušia spolu v hodnote 4.069,13 
€, pričom pohľadávky za odpad boli postúpené súdnemu exekútorovi na vymáhanie. 
 
 
Mesto Trenčín ponúklo spoločnosti Dohodu o splátkovom kalendári na vyššie uvedené pohľadávky,  
avšak zo strany spoločnosti nebola Dohoda podpísaná.  
 
Mesto Trenčín vyzvalo listom zo dňa 19.03.2012  spoločnosť, aby uhradila všetky svoje pohľadávky  
voči Mestu Trenčín a to do troch dní odo dňa obdržania  výzvy. Spoločnosť však do dnešného dňa 
tieto pohľadávky neuhradila. 
 
Pohľadávky vzniknuté z nezaplatených daňových výmerov boli postúpené exekútorovi na vymáhanie 
– nakoľko sa jednalo o právoplatné exekučné tituly. Avšak ako vyplýva zo správy podanej 
exekútorom, spoločnosť nevlastní žiadny nehnuteľný majetok  a zatiaľ zisteným šetrením bol zistený 
tento hnuteľný majetok: 9 ročné motorové vozidlo, na ktorom viazne 24 exekučných záložných práv 
a mesto Trenčín je 25. v poradí. To znamená, že v prvom rade budú postupne uspokojené 
pohľadávky z týchto exekúcii. Zároveň predpokladáme, že rovnako aj na účtoch spoločnosti sú 
zriadené exekučné blokácie. V prvom rade budú uspokojované prednostné pohľadávky – t.j. 
pohľadávky štátu.   Pravdepodobnosť, že mesto Trenčín bude uspokojené v tomto exekučnom konaní 
je minimálna.  
 
Vzhľadom na uvedené je treba zvážiť, či vyššie uvedené pohľadávky uplatní mesto Trenčín na  súde 
a podá návrh na vydanie platobného rozkazu  (o čom však treba rozhodnúť teraz, nakoľko postupne 
pre jednotlivé dlžné sumy plynie 3 ročná premlčacia lehota) a následne postúpi právoplatné 
rozhodnutia súdu ako exekučné tituly na vymáhanie exekútorovi,  kde však vzniknú nasledovné 
výdavky: súdny poplatok vo výške 6% zo žalovanej sumy (ak by sa zažalovali všetky vyššie uvedené 
pohľadávky, súdny poplatok by bol cca.  5591 €) a následne aj trovy exekúcie. Teda je síce vysoko 
pravdepodobné, že súd nám prizná vyššie uvedené pohľadávky, avšak následne bude problematické, 
ba takmer nemožné  ich aj vymôcť.  
 
Existuje predpoklad, že exekúcia (či už teraz vedená exekúcia na vymoženie daňových pohľadávok, 
alebo budúca exekúcia na vymoženie vyššie uvedených pohľadávok) nebude úspešná a pohľadávky 
mesta Trenčín nebudú uspokojené. (Ako vyplýva zo zoznamu dlžníkov vedenom na internete, 
spoločnosť IB Správcovská dĺži sociálnej poisťovni sumu 46.682,45 € /stav k 30.04.2012/ 



a zdravotným poisťovniam VšZP sumu 20.814,48 € /stav k 12.05.2012/ a Union  2.485,07 € /stav 
k 20.05.2012).  
(Útvar právny vykonal telefonický dopyt na Sociálnu poisťovňu a VšZP za účelom zistenia úspešnosti 
exekučných konaní zo strany týchto oprávnených. Podľa informácii, ktoré boli zistené, oprávnení 
neočakávajú uspokojenie svojich pohľadávok v plnej výške, nakoľko v posledných rokoch  nedošlo 
k vymoženiu žiadneho plnenia zo strany povinného subjektu.) 
 
 
Podľa čl. 9  ods. 8  Zásad hospodárenia a nakladania  s majetkom Mesta Trenčín Primátor môže 
trvale upustiť od vymáhania nedaňovej pohľadávky nepresahujúcej 5.000,- € vrátane. Riaditeľ 
organizácie môže trvale upustiť od vymáhania nedaňovej pohľadávky nepresahujúcej 100,- € 
vrátane. V prípade, ak nedaňová pohľadávka  presahuje limity určené v tomto bode, tak 
o trvalom upustení od vymáhania rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 
 
 
V prípade, ak by zastupiteľstvo neschválilo upustenie o vymáhania vyššie uvedených pohľadávok, tak 
MsÚ musí podať (z dôvodu, aby sa zabránilo premlčaniu jednotlivých pohľadávok)  na súd návrh na 
vydanie platobného rozkazu na zaplatenie 93.194,27 €, pričom predpokladáme, že súd návrhu 
vyhovie. Avšak je málo pravdepodobné, že následne pri exekučnom vymáhaní týchto pohľadávok 
budeme úspešní a to vzhľadom k majetkovým pomerom dlžníka. Zároveň nám vzniknú ďalšie trovy  
minimálne vo výške súdneho poplatku – cca. 5591 € + následné trovy exekúcie. 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
 
schvaľuje 
 
 trvalé upustenie od vymáhania nasledovných  pohľadávok voči dlžníkovi IB Správcovská, s.r.o. so 
sídlom Gen. Svobodu 1, Trenčín, IČO: 36833185, ktoré vznikli Mestu Trenčín  z dôvodu neuhradenia 
faktúr  za výdavky na prevádzku tepelných zdrojov v zmysle Zmluvy o výpožičke a  prevádzkovaní 
krytej plavárne zo dňa 1.1.2009  a Zmluvy o užívaní majetku mesta – tepelných zariadení objektu 
kotolne Krytej plavárne zo dňa 1.1.2009 uzavretej medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou IB 
Správcovská, s.r.o.: 
 
 
 

Č.dokl. Dát.splatnosti Suma v € Var.symbol 

4190190 20.07.2009 12.258,00 4190190 

4190312 19.11.2009 12.258,00 4190312 

41100046 22.02.2010  5.722,90 41100046 

41100100 15.04.2010 12.749,07 41100100 

41100179 15.07.2010 12.749,07 41100179 

41100262 18.10.2010 12.749,07 41100262 

41100351 31.01.2011 18.108,87 41100351 

41110042 18.04.2011 6.599,29 41110042 

 
 
 


