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Návrh uznesenia 

      
 

        
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu  
                          
       

schvaľuje  
 

odpustenie poplatkov z omeškania xxxxxxxxxx vo výške 15 841,91 €, ktoré predstavujú 90 % 
poplatkov z omeškania za oneskorené zaplatenie úhrad za užívanie bytu  č. xx na xx. 
posch. domu na xxxx   č. xx v Bratislave, vyčíslených za omeškanie od 04/2003 – 04/2011 ku 
dňu 24.10.2012 za podmienky, že uzavrie súdny zmier, ktorým sa zaviaže uhradiť náhradu 
trov konania a splatiť neodpustenú časť poplatkov z omeškania vo výške 1 760,21 €. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dôvodová správa 
 
 
PREDMET:      Návrh na odpustenie poplatkov z omeškania vo výške 15 841,91 € 
 
DLŽNÍK:    xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
   naposledy bytom: xxxxxxxxxxx , Bratislava            
                
ŠPECIFIKÁCIA POH ĽADÁVKY: 
 

Pohľadávka hlavného mesta predstavuje 90 % poplatkov z omeškania, ktoré boli 
dlžníkovi vyčíslené ku dňu 24.10.2012 z dôvodu oneskoreného zaplatenia nájomného 
a služieb za užívanie bytu č. xx, I. kat., nachádzajúceho sa na xx. posch. domu na xxx č. xx 
v Bratislave za obdobie 04/2003 – 04/2011.  

.  
 
SKUTKOVÝ STAV: 
 

Hlavné mesto prenechalo nájomcovi do užívania byt na základe nájomnej zmluvy zo 
dňa 09.02.1999. Nájomný vzťah bol dohodnutý na dobu neurčitú. Za obdobie 04/2003 – 
10/2006 vznikol dlh na nájomnom a úhradách za služby, preto v roku 2007 podalo hlavné 
mesto žalobu o zaplatenie istiny vo výške 3 145,92 €. Nakoľko nájomca po dohode s hlavným 
mestom postupne splatil dlh v roku 2012, v súčasnosti je vedené súdne konanie už len 
o zaplatenie poplatkov z omeškania v celkovej výške 17.602,12 €.  

 
Vzhľadom na obrovský nepomer žalovanej istiny a poplatkov z omeškania požiadal 

nájomca dňa 20.05.2013 o odpustenie poplatkov z omeškania. Vo svojej žiadosti uviedol, že 
zhodnotil byt vo vlastníctve hlavného mesta. Keďže bytový dom bol skolaudovaný v roku 
1977, po 35 rokoch užívania nájomcami bol značne morálne aj fyzicky opotrebovaný. Hlavné 
mesto ako prenajímateľ opravy nerealizovalo. Nájomca vlastnými prácami vykonal opravy, 
ktoré by za bežných okolností bolo povinné urobiť hlavné mesto. V priebehu rokov došlo 
postupnými opravami k zveľadeniu bytu do stavu blízkemu bytu v novostavbe. Predovšetkým 
boli rekonštruované omietky, dlažby, bola zabudovaná nová kúpeľňa aj kuchynské vybavenie, 
vymenené okná. K opravám dochádzalo s čo najmenšími nákladmi, aby popri tom bolo 
možné splácať dlh. Predmetné rekonštrukcie boli zdokumentované hlavným mestom.   

 
Nájomca na území SR nevlastní majetok, ktorý by bolo možné postihnúť núteným 

výkonom súdnych rozhodnutí, príjem z pracovnej činnosti poberal do roku 2001, nie je 
držiteľom motorového vozidla podľa aktuálnych úradných výpisov za mesiac 10/2013. 

 
Nájomca uhradil žalovanú istinu vo výške 3 145,92 €. Nájomca požiadal o vyčíslenie 

celkovej čiastky dlhu, ktorý hlavné mesto z jeho strany eviduje, nakoľko mal záujem urovnať 
všetky nedoplatky za užívanie bytu. Hlavné mesto evidovalo voči nájomcovi celkovo ďalší 
dlh v sume 2 876,96 €. Nájomca postupne splatil aj dlh v sume 2 876,96 €. Spolu splatil 
čiastku 6 022,88 €. Časť dlhu za užívanie bytu bola premlčaná v sume 2 282,64 € pred 
podaním žaloby. Nájomca uznal dlh voči hlavnému mestu napriek tomu, že bol premlčaný 
a aj ho uhradil v premlčanej časti. Od roku 2011 hlavné mesto žiaden nedoplatok voči 
nájomcovi neeviduje, nájomné a preddavky za služby spojené s užívaním bytu sú riadne 
a včas uhrádzané dodnes. Poplatky z omeškania požadované hlavným mestom viac ako 5 



násobne presahujú výšku istiny žalovanej v roku 2007. Nájomca postupne v malých čiastkach 
spláca aj časť poplatkov z omeškania.  

 
V súčasnosti je sadzba poplatku z omeškania vo výške 0,5 promile denne z dlžnej 

sumy. V čase podania žaloby v roku 2007 bola daná sadzba 5 násobne vyššia, t. j. vo výške 
2,5 promile denne z dlžnej sumy, čo zodpovedá 91,25 % sadzbe ročného úroku z omeškania. 
Z uvedeného vyplýva, že sadzba poplatku z omeškania vo výške 91,25 % ročne viedla k 
vysokému dennému nárastu sumy poplatkov, čo v danom prípade môže pôsobiť neprimerane 
tvrdo bez ohľadu na okolnosti prípadu.  

 
S ohľadom na neprimeranú sumu sankcií v porovnaní s istinou a najmä s poukazom na 

to, že nájomca uhradil istinu v plnej výške, napriek jej premlčaniu, vrátane úhrady časti 
poplatkov z omeškania, navyše zveľadil byt vo vlastníctve mesta, navrhujeme povinnosť 
splatiť zostatok poplatkov z omeškania splniť formou súdneho zmieru v mesačných splátkach, 
pod sankciu straty výhody splátok nezaplatením čo i len jednej zo splátok v lehote splatnosti. 
Vzhľadom na okolnosti prípadu navrhujeme odpustiť nájomcovi 90 % z poplatkov 
z omeškania vo výške 17.602,12 €. Neodpustená časť poplatkov z omeškania by následne 
predstavovala zvyšných 10 % v sume 1 760,21 € a nájomca by bol okrem toho povinný 
zaplatiť hlavnému mestu všetky nevrátené trovy súdneho konania, ktoré sú aktuálne vo výške 
1 082,96 €. 

 
Ak sa súdne konanie skončí schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo 

veci samej, vráti sa 50% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak sa skoční pred otvorením 
súdneho pojednávania, vráti sa 90 % poplatkov.  

 
 
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 nájomcu dlh 
odpustiť. Vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti, navrhujeme poplatky z omeškania v sume                          
15 841,91 €, t. j. 90 % z vyčíslených sankcií, nájomcovi odpustiť za podmienky, že uzavrie 
súdny zmier, ktorým sa zaviaže zaplatiť náhradu trov súdneho konania a splatiť neodpustenú 
časť poplatkov z omeškania vo výške 1 760,21 €. 

 
Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s 

majetkom mesta MsZ s odporúčaním schváliť odpustenie časti dlhu. V Mestskej rade 
hlavného mesta SR Bratislavy bol materiál prerokovaný dňa 27.11.2013 so záverom prijatia 
Uznesenia č. 1040/2013 zo dňa 27.11.2013 s odporúčaním schváliť odpustenie dlhu.  

 
 
















