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kód uzn.: 6.2 
 

Návrh uznesenia 
      

 
        

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu  
                          
       

neschvaľuje  
 

 
 
odpustenie dlhu spoločnosti PETRŽALKA CITY, a. s., Hviezdoslavovo nám. č. 15  
811 02 Bratislava, IČO: 35 933 372 vo výške 4.988,76 €, ktorý predstavuje sankcie 
z omeškania za oneskorené zaplatenie úhrad za užívanie nebytových priestorov objektu Starej 
Tržnice na Nám. SNP v Bratislave vyčíslené za obdobie od 15.11.2008 do 28.02.2009.        
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 
 
PREDMET:      Návrh na odpustenie dlhu vo výške 4.988,76 € 
 
DLŽNÍK:    PETRŽALKA CITY, a. s., Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava, 
   IČO: 35 933 372 
             
                
ŠPECIFIKÁCIA POH ĽADÁVKY: 
 

Pohľadávka hlavného mesta predstavuje neuhradené sankcie z omeškania 
pozostávajúce z úrokov z omeškania vo výške 1.650,31 € a zo zmluvnej pokuty vo výške 
3.338,45 €, ktoré boli dlžníkovi vyčíslené z dôvodu oneskoreného zaplatenia nájomného 
a služieb za obdobie 15.11.2008 do 28.02.2009. 
 
SKUTKOVÝ STAV: 
 

Hlavné mesto je vlastníkom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Starej 
Tržnice na Nám. SNP v Bratislave. Zmluvou o nájme č. 07 83 1115 08 00 zo dňa 28.11.2008 
prenechalo hlavné mesto do užívania dlžníkovi časť objektu Starej Tržnice, a to nebytové 
priestory o výmere 132,20 m2 a 59,12 m2. 

 
Doba nájmu bola dohodnutá na dobu určitú, od 15.11.2008 do 31.12.2008, pričom 

v zmysle ust. § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa prolongovala do 28.02.2009.  
 
Hlavné mesto dňa 18.02.2011 podalo na Okresnom súde Bratislava I žalobu, ktorou sa 

domáhalo zaplatenia úhrad dlžných za celé obdobie trvania nájomného vzťahu až do 
odovzdania predmetu nájmu. Okresný súd Bratislava I platobným rozkazom zo dňa 
28.04.2011 vyhovel žalobnému návrhu hlavného mesta. Platobný rozkaz zo dňa 28.04.2011 
nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 25.05.2011.  

 
 Dlžníkovi boli po zaplatení dlžnej istiny vyčíslené sankcie z omeškania v celkovej 
sume 4.988,76 € a listom zo dňa 13.09.2011 bol dlžník vyzvaný k ich zaplateniu spolu 
s výzvou na zaplatenie trov súdneho konania vo výške  683,- €.  
 
 Žiadosťou zo dňa 04.06.2012 dlžník požiadal hlavné mesto o odpustenie úrokov 
z omeškania a zmluvnej pokuty. Dlžník vo svojej žiadosti žiada odpustiť, prípadne výrazne 
znížiť dlžné sankcie, nakoľko vznikli v čase, kedy sa dlžník nachádzal v ťažkej hospodárskej 
situácii spôsobenej svetovou hospodárskou krízou.   
 
 Dlžník svoju žiadosť odôvodnil skutočnosťou, že k vzniku sankcií došlo v spojitosti 
s plnením si záväzkov dlžníka, ktoré vznikli na základe spolupráce s hlavným mestom, najmä  
na výstavných podujatiach pre rozvoj investovania v oblasti nehnuteľností. Dlžník vo svojej 
žiadosti uvádza, že podporoval hlavné mesto na medzinárodných podujatiach v projektoch 
rozvoja hlavného mesta a podieľal sa aj na finančných nákladoch súvisiacich s podujatiami 
v hodnotách niekoľkých desiatok tisíc eur. Podľa dlžníka je potrebné prihliadať aj na 



skutočnosť, že svojimi projektmi napomáha k plneniu množstva verejnoprospešných funkcií 
pre obyvateľov hlavného mesta.  

 
Dlžník poukázal na skutočnosť, že predmetné sankcie vznikli v dôsledku kooperácie 

s hlavným mestom na podujatiach MIPIM a EXPOREAL. Dlžník vo svojej žiadosti  uviedol, 
že v lehote do 15.06.2012 uhradí hlavnému mestu trovy súdneho konania a doloží presné 
vyčíslenie nákladov, ktorými sa podieľal na nákladoch hlavného mesta súvisiacich 
s realizáciou projektov rozvoja mesta. Dlžník prejavil vôľu požiadať o umožnenie úhrady 
dlhu v splátkach.  

 
V súvislosti s vyššie uvedeným uvádzame, že dlžník splácať dlh nezačal. Trovy 

súdneho konania v sume 683,- € dlžník uhradil až platbou zo dňa 23.11.2012. Dlh vznikol 
v dôsledku nezaplatenia nájomného za užívanie nebytových priestorov objektu Stará Tržnica 
na Nám. SNP v Bratislave, nie v spojitosti so spoluprácou na projektoch rozvoja mesta. 
Dlžník za celé obdobie trvania nájomného vzťahu nájomné neplatil, t. j. nájomné za obdobie 
od 15.11.2008 do 28.02.2009 bolo uhradené až dňa 14.04.2011. Dlžník žiadosť o odpustenie 
sankcií nedoplnil a presné vyčíslenie nákladov nedoložil ani po výzve hlavného mesta.  

 
 
ZÁVER :  

 
V zmysle ust. § 14 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, 
môže hlavné mesto zo závažných, najmä sociálnych dôvodov na žiadosť dlžníka dlh odpustiť 
celkom alebo čiastočne. 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že dlžník si neplní svoju povinnosť uhradiť dlh a z dôvodu, 

že svoju žiadosť o odpustenie dlhu do dnešného dňa nedoplnil o závažné dôvody, navrhujeme 
sankcie z omeškania v sume 4.988,76 € dlžníkovi neodpustiť.  

 
Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy dňa 

24.01.2013, ktorá Uznesením č. 772/2013 zo dňa 24.01.2013 odporučila neschváliť 
odpustenie dlhu žiadateľovi.  





Návrh na odpustenie dlhu vo výške 4 988,76 Eur  

Kód uzn.: 6.2 
 

Uznesenie č. 772/2013 
     zo dňa 24. 01. 2013 

       
Mestská rada po prerokovaní materiálu       

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
neschváliť odpustenie dlhu spoločnosti PETRŽALKA CITY, a.s., Hviezdoslavovo nám. 15,  
Bratislava, IČO 35933372 vo výške 4 988,76 Eur, ktorý predstavuje sankcie z omeškania za 
oneskorené zaplatenie úhrad za užívanie nebytových priestorov v objekte Stará tržnica na 
Nám. SNP v Bratislave vyčíslené za obdobie od 15. 11. 2008 do 28. 02. 2009.        

- - - 

 


