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kód uzn.: 6.2 

 
Návrh uznesenia 

      
 

        
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu      
                          
  

schvaľuje 
 
 
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 325 223,07 € s príslušenstvom, ktoré 
pozostáva zo zmluvnej pokuty vo výške 151 068,80 € a z úroku z omeškania vo výške 
50 235,84 € voči spoločnosti JUVENUS s.r.o., IČO: 35 806 559, so sídlom: Zámocká 22, 811 
01 Bratislava. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 
PREDMET: Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky voči spoločnosti 

JUVENUS s.r.o., IČO: 35 806 559, so sídlom: Zámocká 22, 811 01 
Bratislava 

 
           
                
ŠPECIFIKÁCIA DLHU:  

 
 
Dlh pozostáva z istiny - dlžného nájomného vo výške 325 223,07 € a z  príslušenstva, 

ktoré pozostáva zo zmluvnej pokuty vo výške 151 068,80 € a z úroku z omeškania vo výške 
50 235,84 €. Príslušenstvo istiny je vypočítané ku dňu konania mestského zastupiteľstva, na 
ktorom bude prerokovaný tento materiál (16. 02. 2017).  

 
 
SKUTKOVÝ STAV: 
 

Sekcia právnych činností – oddelenie legislatívno – právne podalo dňa 17. 03. 2016, 
bezodkladne po doručení podkladov zo Sekcie správy nehnuteľností, žalobný návrh 
o zaplatenie 325 223,07 € s príslušenstvom na Okresný súd Bratislava V proti obchodnej 
spoločnosti RIGHT STEP s.r.o., IČO: 35 885 050, so sídlom: Beňadická 21, 851 06 
Bratislava. Pohľadávka vznikla titulom neuhrádzania splatného nájomného za prenájom 
nebytových priestorov v objekte „BRANÍK“, ktorý sa nachádza v k.ú. Petržalka. Jednalo sa 
o nájomnú zmluvu č. 07 83 0603 10 00. zo dňa 07. 10. 2010. Sekcia právnych činností – 
oddelenie legislatívno – právne súčasne bezodkladne požiadalo Sekciu správy nehnuteľností, 
aby (s ohľadom na výšku dlhu) bez zbytočného odkladu vypovedalo predmetnú nájomnú 
zmluvu  

Po tom, čo bol v marci 2016 na príslušný súd doručený žalobný návrh, súd až po 
urgenciách doručil dňa 14. 11. 2016 výzvu na zaplatenie súdneho poplatku z návrhu na 
začatie konania, ktorý predstavuje sumu 22  974,50 €. Medzičasom spoločnosť RIGHT STEP, 
s.r.o., ktorá bola pôvodným žalovaným v súdnom konaní zanikla v dôsledku zlúčenia so 
spoločnosťou JUVENUS s.r.o., IČO: 35 806 559, so sídlom: Zámocká 22, 811 01 Bratislava. 
Spoločnosť JUVENUS s.r.o. je, podľa verejne dostupných zdrojov spoločnosťou, ktorá 
zlúčila okrem spoločnosti RIGHT STEP s.r.o. ďalších viac ako 100 spoločností. Jej jediným 
konateľom a spoločníkom je pán Amélio Malva Laurent Bilot – Magé s bydliskom vo 
Francúzsku. Táto spoločnosť je daňovým dlžníkom Slovenskej republiky s daňovým dlhom 
viac ako 4 500 000 €, je zrejmé, že nevyvíja žiadnu podnikateľskú aktivitu, nemá žiaden 
majetok a existuje dôvodné podozrenie, že vyššie uvedený konateľ a jediný spoločník je tzv. 
bielym koňom.  
 
 Nakoľko je pre ďalšie súdne konanie potrebné uhradiť súdny poplatok vo výške 
22 974,50 €, ktorý by sa mal ešte navýšiť a to s ohľadom na rozšírenie žalobného návrhu 
o ďalšie dlžné obdobia a s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti má Sekcia právnych 
činností za to, že by sa jednalo o nehospodárne nakladanie s finančným prostriedkami 



hlavného mesta SR Bratislavy, pretože vymožiteľnosť horeuvedenej pohľadávky je prakticky 
nulová. Z dôvodu potreby správania sa hlavného mesta SR Bratislavy ako riadneho hospodára 
a tiež s ohľadom na ustanovenie §15 ods. 2 písm. c) a ustanovenie §15 ods. 3 VZN č. 18/2011 
o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, podľa ktorých  možno 
trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky nad 500 eur schválením mestského zastupiteľstva,  
ak je zo všetkých okolností prípadu zrejmé, že ďalšie vymáhanie majetkového práva by bolo 
neúspešné; má Sekcia právnych činností za to, že úhrada súdneho poplatku vo výške 
22 974,50 € by horeuvedenej právnej veci predstavovala nehospodárne nakladanie 
s finančnými prostriedkami, nakoľko k úhrade tohto súdneho poplatku, spolu s istinou 
a ďalším príslušenstvom v prípade úspechu vo veci (rozsudku v prospech hlavného mesta SR 
Bratislavy) by bola zaviazaná spoločnosť JUVENUS s.r.o., ktorá by neuhradila ani istinu, 
nieto príslušenstvo, ktoré pozostáva okrem iného zo súdneho poplatku. Spoločnosť 
JUVENUS s.r.o. sa navyše v roku 2014 pokúsila o vlastné zrušenie a to bez likvidácie 
a následný výmaz z obchodného registra, čomu pravdepodobne zabránil niektorý z jej 
veriteľov.  

 
V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR 
Bratislavy (ďalej len „VZN č. 18/2011“) môže hlavné mesto trvalo upustiť od vymáhania 
pohľadávky z dôvodu, že zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie 
majetkového práva by bolo neúspešné. Ďalej v zmysle ustanovenia § 15 ods. 3 VZN č. 
18/2011: „Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky nad 500 EUR schvaľuje mestské 
zastupiteľstvo.“ 

 
 Materiál bol predložený dňa 30. 01. 2017 do komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta MsZ. Komisia na svojom zasadnutí prijala nasledovné 
stanovisko:  
 

„Členovia Komisie po prerokovaní materiálu a diskusii, požiadali spracovateľa o písomný 

dokument – priebeh  tohto prípadu a o informáciu, ako úrad postupuje pri dohliadaní na 

platenie nájmov a aké termíny vedú ku vymáhaniu pohľadávok súdnou, aj mimosúdnou cestou 

na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy?“ 

 

 Odpoveď Sekcie právnych činností, oddelenia legislatívno – právneho je nasledovná: 
„Sekcia správy nehnuteľností, oddelenie nájmov majetku odstúpila podaním z januára 2016 
na vymáhanie pohľadávku voči spoločnosti (vtedy) RIGHT STEP, s.r.o. Sekcia právnych 
činností, oddelenie legislatívno – právne ihneď pristúpilo k relevantným právnym krokom, 
a to: 

- zaslanie predžalobnej upomienky zo dňa 02. 02. 2016 dlžníkovi; táto bola vrátená späť 
s označením adresát neznámy dňa 22. 02. 2016 

- následne vypracovanie žalobného návrhu zo dňa 29. 02. 2016, ktorý bol súdu 
doručený dňa 17. 03. 2016 

- medzičasom vyžiadanie si relevantných podkladov od príslušných oddelení 
Magistrátu, predovšetkým: listom zo dňa 02. 03. 2016 sme dôrazne upozornili 
Oddelenie nájmov majetku, aby bezodkladne vypovedalo nájomnú zmluvu tak, aby sa 
predišlo ďalšiemu navyšovaniu dlhu na nájomnom, ďalej listom zo dňa 02. 03. 2016 
sme požiadali Oddelenie nájmov majetku o podanie informácie, koľko subjektov je 
v objekte, ktorý bol predmetom nájmu v podnájme 



- listom zo dňa 11. 05. 2016 Oddelenie nájmov majetku zaslalo na vedomie Oddeleniu 
legislatívno – právnemu výpoveď z nájmu zo dňa 14. 03. 2016 a listom zo dňa 13. 05. 
2016 zaslalo odpoveď na dopyt zo dňa 02. 03. 2015 o počte podnájomcov 

 
Sekcia správy nehnuteľností, oddelenie nájmov majetku zaslalo k požiadavke komisie  

nasledovnú odpoveď:  
 
Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0603 10 00 uzatvorenou dňa 07.10.2010 

(ďalej len „Zmluva o nájme nebytového priestoru“) prenajalo Hlavné mesto SR ako 
prenajímateľ a vlastník do nájmu nájomcovi RIGHT STEP, s.r.o. nebytové priestory 
nachádzajúce sa na Beňadickej ulici, súp. č. 3279, orientačné číslo 21, o celkovej ploche 
1948,27 m2 v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2276, zapísané na LV č. 1 za účelom 
prevádzkovania obchodných priestorov s výnimkou herní, poskytovania služieb a 
vykonávania administratívnych činností. 

 
Oddelenie nájmov majetku po kontrole dodržiavania zmluvných podmienok dňa 23.6. 

2015 požiadalo finančné oddelenie o vyčíslenie pohľadávky. Finančné oddelenie oznámilo 
oddeleniu nájmov majetku listom zo dňa 08.07.2015 pohľadávku po lehote splatnosti voči 
nájomcovi vo výške 244 348,53 Eur. Následne po sumarizácii podkladov k vymáhaniu 
pohľadávok v prípade viacerých nájomných zmlúv bolo dňa 14.10.2015 opätovne požiadané 
oddelenie účtovníctva a pohľadávok o informáciu o stave pohľadávok jednotlivým nájomcom 
a užívateľom nebytových priestorov podľa priloženého zoznamu pohľadávok (išlo o dvadsať 
dva nájomcov). Následne listom zo dňa 21.01.2016 oddelenie nájmov majetku predložilo 
oddeleniu legislatívno-právnemu podklady pre vymáhanie pohľadávky na základe oznámenia 
o pohľadávkach z oddelenia účtovníctva a pohľadávok zo dňa 29.12.2015. 

 
Oddelenie legislatívno-právne listom zo dňa 02.03.2016 oznámilo, že po tom, čo boli na 

ich oddelenie postúpené podklady na vymáhanie pohľadávky (listom zo dňa 21.01.2016), 
preverením finančného konta zistili, že nájomca dlhuje na nájomnom Hlavnému mestu SR 
Bratislave sumu vo výške 325.223,07 Eur. Súčasne požiadali o vypovedanie Zmluvy o nájme 
nebytového priestoru, aby sa predišlo zbytočnému navyšovaniu dlhu. 

 
Listom zo dňa 14. marca 2016 bola spoločnosti RIGHT STEP s.r.o. zaslaná výpoveď zo 

Zmluvy o nájme nebytového priestoru, ktorá bola doručená dňa 21. apríla 2016. Výpovedná 
lehota  uplynula dňa 31.07.2016. K tomuto dátumu bol ukončený aj predpis nájomného. 
Dôvodom výpovede bolo neuhrádzanie splatného nájomného.   

 
Z čl. IV ods. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov vyplýva, že nájomca je povinný po 

skončení nájmu odovzdať predmet nájmu v stave spôsobilom na užívanie podľa čl. I ods. 3 a 
to najneskôr do 21 dní po dni skončenia nájmu. V zmysle výpovede za účelom odovzdania 
nebytového priestoru bolo potrebné kontaktovať správcu objektu spoločnosť H - PROBYT, 
spol. s r.o. Nájomca Hlavnému mestu SR Bratislava neodovzdal predmet nájmu,  preto 
v súlade s usmernením oddelenia legislatívno-právneho oddelenie nájmov majetku požiadalo 
listom zo dňa 12.10.2016 referát správy a inventarizácie majetku o vypratanie predmetných 
nebytových priestorov a to v súlade s čl. V ods. 6 Zmluvy o nájme nebytového priestoru 
(prenajímateľ má právo vypratať predmet nájmu na náklady nájomcu a na jeho náklady uložiť 
zariadenie, prípadne tovar, ktoré sú jeho vlastníctvom, príp. vlastníctvom tretích osôb, avšak 
sa v predmete nájmu nachádzajúc, do depozitu). Vo veci vypratania nebytových priestorov 
koná referát správy a inventarizácie majetku. 



Oddelenie nájmov majetku konalo na základe oznámenia oddelenia účtovníctva 
a pohľadávok o aktuálnej výške  pohľadávky. Na základe takéhoto oznámenia oddelenia 
účtovníctva a pohľadávok v prípade jednotlivých nájomných zmlúv pripraví relevantné 
podklady a následne ich postúpi na ďalšie konanie na oddelenie legislatívno-právne. 

 
      Materiál bol ďalej predložený dňa 02. 02. 2017 do Mestskej rady. Mestská rada  po 
prerokovaní materiálu odporučila schváliť Mestskému zastupiteľstvu trvalé upustenie od 
vymáhania pohľadávky vo výške 325 223,07 € s príslušenstvom, ktoré pozostáva zo zmluvnej 
pokuty vo výške 151 068,80 € a z úroku z omeškania vo výške 50 235,84 € voči spoločnosti 
JUVENUS s.r.o., IČO: 35 806 559, so sídlom: Zámocká 22, 811 01 Bratislava. 
 



  
Výpis  

zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   
konaného dňa 30.1.2017 

___________________________________________________________________________ 
 
 
k bodu 1 
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedobytnej pohľadávky vo výške 325223,07 Eur 
s príslušenstvom voči dlžníkovi JUVENTUS s.r.o.(právnemu nástupcovi spoločnosti RIGHT 
STEP) 
 
 
Členovia Komisie po prerokovaní materiálu a diskusii, požiadali spracovateľa o písomný dokument – 
priebeh  tohto prípadu a o informáciu, ako úrad postupuje pri dohliadaní na platenie nájmov a aké 
termíny vedú ku vymáhaniu pohľadávok súdnou, aj mimosúdnou cestou na Magistráte hlavného 
mesta SR Bratislavy? 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 30.1.2017 
 
 
 



Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedobytnej pohľadávky vo výške 
325 223,07 Eur s príslušenstvom voči dlžníkovi JUVENUS s.r.o. (právnemu 
nástupcovi spoločnosti RIGHT STEP s.r.o.) 
 

      Kód uzn.: 6.2. 

 
Uznesenie 475/2017 

zo dňa 02.02.2017 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 
odporúča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 325 223,07 Eur s 
príslušenstvom, ktoré pozostáva zo zmluvnej pokuty vo výške 151 068,80 Eur a z úroku 
z omeškania vo výške 50 235,84 Eur, voči spoločnosti JUVENUS s.r.o., IČO: 35806559, 
so sídlom: Zámocká 22, 811 01 Bratislava. 

 

 




























