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Obsahové náležitosti a obsah spisovej dokumentácie  
predkladanej Ministerstvu financií Slovenskej republiky na udelenie súhlasu alebo 

predchádzajúceho súhlasu s právnymi úkonmi vykonávanými správcami 
pohľadávok štátu podľa zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
pohľadávkach štátu“) 

 
 
Predmetom tohto dokumentu sú obsahové náležitosti rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky 
štátu, obsahové náležitosti dohody o započítaní pohľadávky štátu a minimálny zoznam dokladov, ktoré je 
potrebné Ministerstvu financií Slovenskej republiky k týmto právnym úkonom predložiť; v prípade potreby je nutné 
spisovú dokumentáciu doplniť o ďalšie doklady rozhodujúce pre posúdenie veci. 
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky koná na podnet (žiadosť) správcu pohľadávky štátu. Zo žiadosti musí 
byť zrejmé, čoho sa správca pohľadávky štátu domáha, ako aj všetky súvisiace relevantné skutočnosti. 
 
 
 

A. Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu 

 
Podľa § 9 ods. 3 zákona o pohľadávkach štátu je na platnosť rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania 

jednotlivej pohľadávky štátu vyššej ako 10 000 eur potrebný súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky, ak 
nejde o rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu po doručení záverečnej správy poverenej 
osoby podľa § 18 ods. 4 tohto zákona.  

 
I. Obsahové náležitosti rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu (ďalej len 
„rozhodnutie“):  
 

1. Identifikácia vlastníka a správcu pohľadávky štátu.  
 

2. Identifikácia dlžníka  
o meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, ak je dlžníkom fyzická osoba,  
o obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie (IČO), vrátane údajov z 

registra, v ktorom je (bol) vedený dlžník, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom,  
o obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie (IČO), vrátane údajov z 

registra, v ktorom je (bol) vedený dlžník, ktorý je právnickou osobou.   
 

3. Právny dôvod vzniku pohľadávky štátu - napr. zmluva o poskytnutí návratného finančného príspevku, 
rozhodnutie v správnom konaní. 
 

4. Výška pohľadávky štátu  
o uvádza sa výška pohľadávky štátu vedená v účtovníctve; ak sa účtovná výška pohľadávky 

štátu nezhoduje s jej výškou uvedenou v doklade, ktorým sa preukazuje vznik tejto pohľadávky 
štátu (napr. rozhodnutie v správnom konaní), je potrebné zdôvodniť výšku pohľadávky štátu, od 
vymáhania ktorej sa trvalo upúšťa, 

o s istinou možno do výšky pohľadávky zarátať aj vyčíslené príslušenstvo pohľadávky štátu 
v účtovníctve (úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej 
uplatnením),  

o ak rozhodnutie obsahuje viacero pohľadávok štátu (istina spolu s príslušenstvom sa na tento 
účel považuje za jednu pohľadávku štátu), Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže 
udeliť súhlas len s rozhodnutím, v ktorom je každá jednotlivá pohľadávka štátu vyššia ako 
10 000 eur.  
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5. Dôvod upustenia od vymáhania pohľadávky štátu, ktorým podľa zákona o pohľadávkach štátu môže 
byť len 

o zrejmá neúspešnosť vymáhania pohľadávky štátu, 
o zrejmá nehospodárnosť vymáhania pohľadávky štátu, 
o premlčanie pohľadávky štátu.  

  
 Za zrejmé neúspešné vymáhanie pohľadávky štátu sa považuje situácia, keď  

o konkurz na majetok dlžníka bol zastavený pre nedostatok majetku,  
o exekúcia bola zastavená, pretože neexistuje majetok, ktorý sa ňou dá postihnúť,  
o dlžník zanikol bez právneho nástupcu,  
o vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie 

nebude viesť k uspokojeniu pohľadávky štátu. 
 

Za zrejmé nehospodárne vymáhanie pohľadávky štátu sa považuje situácia, keď náklady na vymoženie 
pohľadávky štátu sú vyššie než samotná pohľadávka štátu. Pri pohľadávkach štátu na 10 000 eur je 
tento dôvod trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky štátu otázny. Reálne je možný najmä voči 
zahraničným dlžníkom, resp. v prípade uplatňovania a vymáhania pohľadávky štátu v zahraničí.   
 

6. Odôvodnenie rozhodnutia má obsahovať stručný opis relevantných skutočností, a to 
o vznik a výška pohľadávky štátu (kedy pohľadávka štátu vznikla, či bola uzatvorená dohoda 

o splátkach, či bola čiastočne uhradená, atď.),  
o uplatňovanie tejto pohľadávky štátu (u dlžníka, na súde, v konkurze, v exekúcii, atď.),  
o definovanie dlžníka, ak nejde o pôvodného dlžníka, 
o iné právne skutočnosti, ktoré majú vplyv na vydanie rozhodnutia, podmienky poskytnutia 

štátnej pomoci, prešetrenie vzniku škody škodovou komisiou správcu. 
 

7. Identifikácia a podpis štatutárneho orgánu, resp. inej osoby oprávnenej rozhodnutie podpísať. 
 
 
II. Obsah spisovej dokumentácie: 
 
Ministerstvu financií Slovenskej republiky je potrebné predložiť minimálne dve originálne vyhotovenia 
rozhodnutia. Súčasne s nimi je potrebné predložiť najmä kópie dokladov preukazujúcich  
 

- vznik pohľadávky štátu, napr. zmluva (dohoda), na základe ktorej vznikla pohľadávka štátu, rozhodnutie 
vydané v správnom konaní alebo v obdobnom konaní, rozhodnutie súdu o povinnosti zaplatiť 
pohľadávku štátu, uznanie dlhu, atď., 

- oprávnenosť určenia dlžníka, ak osoba dlžníka uvedená v rozhodnutí nie je zhodná s dlžníkom 
uvedeným v právnom titule vzniku pohľadávky štátu (napr. v zmluve), napr. zmluvou o predaji podniku, 
zmluvou o prevzatí dlhu a pod. 

- identifikáciu dlžníka, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, a to výpisom z 
obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je vedený,  

- dôvod trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky štátu, napr. upovedomenie o zastavení starej 
exekúcie, výpis z obchodného vestníka o ukončení konkurzného konania, výpis z obchodného registra 
o výmaze dlžníka, 

- skutočnosti uvádzané v rozhodnutí, napr. zápisnica zo zasadnutia škodovej komisie, zápisnica 
o vykonanej kontrole, výpis z účtovnej evidencie, zmluva o predaji podniku, zmluva o prevzatí dlhu, 

- oprávnenie konajúcej osoby vydať rozhodnutie, ak nebolo vydané štatutárnym orgánom správcu 
pohľadávky štátu. 

 
Doklady tvoria prílohu žiadosti, a nie prílohu rozhodnutia. Ak z rozhodnutia vyplýva, že niektoré doklady 
sú jeho súčasťou, je nutné, aby boli v prílohe každého jeho vyhotovenia. 
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III. Ostatné odporúčania pre správcov pri vydávaní rozhodnutia  
Úroky z omeškania nevznikajú pri verejnej pohľadávke štátu. 
 
Správca môže vydať rozhodnutie k viacerým pohľadávkam štátu naraz, ak majú rovnaký právny dôvod vzniku 
(napr. zmluva) a rovnaký dôvod trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok štátu (napr. zrejmá neúspešnosť).  
 
Pri vydávaní rozhodnutia z dôvodu premlčania pohľadávky štátu je nutné prešetrenie vzniku škody škodovou 
komisiou. Takéto prešetrenie sa odporúča aj pri uplatnení ostatných dôvodoch trvalého upustenia. Dôvodom je 
zistiť prípadné nedostatky pri vymáhaní pohľadávky štátu, aby bolo možné im predchádzať.  
 
Ak môže byť trvalým upustením od vymáhania pohľadávky štátu poskytnutá štátna pomoc, správca je podľa § 9 
ods. 6 zákona o pohľadávkach štátu povinný skúmať, či sú splnené podmienky poskytnutia štátnej pomoci. 
Forma dokladu preukazujúceho, že vydaním rozhodnutia nie sú dotknuté pravidlá štátnej pomoci, nie je zákonom 
o pohľadávkach štátu ustanovená. Na vydanie súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky postačuje 
uvedenú skutočnosť konštatovať v rozhodnutí alebo v sprievodnom liste. V prípade otázok na oblasť štátnej 
pomoci odporúčame obrátiť sa na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky. 
 
Ak bola pohľadávka štátu aspoň čiastočne uhradená v konkurznom konaní, rozhodnutie sa nevydáva, pretože ex 
lege zaniká v súlade s § 13 ods. 1 písm. h) zákona o pohľadávkach štátu. 
 
Ak správca pohľadávky štátu doručuje žiadosť na Ministerstvo financií Slovenskej republiky elektronicky, 
elektronické vyhotovenie rozhodnutia musí byť podpísané mandátnym certifikátom štatutárneho orgánu 
správcu alebo inej oprávnenej osoby konajúcej v mene správcu. 
 
Rozhodnutie, predmetom ktorého je pohľadávka štátu vymáhaná na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávky 
štátu poverenou osobou, nepodlieha súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky, a to ani vtedy, ak je 
vyššia ako 10 000 eur. Podmienkou vydania rozhodnutia v takomto prípade je doručenie záverečnej správy 
poverenou osobou.  
 
 
 

B. Dohoda o započítaní pohľadávky štátu 
 
Dohodu o započítaní pohľadávky štátu možno uzavrieť, ak 
 
a) pohľadávka štátu je v správe toho istého správcu, ktorému prináleží uhradiť dlh, 
b) sa so súkromnou pohľadávkou dlžníka započítava súkromná pohľadávka štátu a 
c) pohľadávka dlžníka nie je premlčaná. 
 
Podľa § 8 ods. 2 zákona o pohľadávkach štátu na platnosť dohody o započítaní pohľadávky štátu vyššej ako                 
10 000 eur je potrebný predchádzajúci súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky. 
 
Na potreby predchádzajúceho súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky preto nie je rozhodujúca výška 
zápočtu, ale výška pohľadávky štátu, ktorá sa započítava buď v celosti alebo čiastočne.   
   
 
I. Obsahové náležitosti dohody o započítaní pohľadávky štátu (ďalej len „dohoda“):  
 

1. Identifikácia zmluvných strán,  
o Slovenská republika ako vlastník pohľadávky štátu a príslušný správca, 
o dlžník  

 meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, ak je dlžníkom fyzická osoba, 
 obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie (IČO), vrátane 

údajov z registra, v ktorom je vedený dlžník, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom,  
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 obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie (IČO), vrátane 
údajov z registra, v ktorom je vedený dlžník, ktorý je právnickou osobou.   
 

2. Identifikácia započítavaných pohľadávok zúčastnených strán s uvedením ich výšky a dátumu ich 
splatnosti.  
 

3. Právny dôvod vzniku pohľadávok zúčastnených strán, napr. zmluva, faktúra. 
 

4. Výška vzájomného zápočtu pohľadávok. 
 

 
II. Obsah spisovej dokumentácie: 
 
Ministerstvu financií Slovenskej republiky je potrebné predložiť návrh dohody. Súčasne je potrebné 
predložiť kópie dokladov preukazujúcich 
 

- vznik započítaných pohľadávok, napr. zmluva, faktúra, uznanie dlhu dlžníkom,  
- skutočnosti, ktoré sú uvedené v návrhu dohody, napr. dobropis, zmluva o prevode správy pohľadávky 

štátu, zmluva o prevzatí dlhu a pod.  
 


