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Návrh uznesenia 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a odpísanie premlčanej pohľadávky a záväzkov vo výške 

1623,36 EUR.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Dôvodová správa 

  

k „ Návrhu na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a na odpísanie premlčanej pohľadávky 

a záväzkov v Dome tretieho veku“ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č.18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Žiadateľ 

Dom tretieho veku  – zariadenie pre seniorov 

Polereckého 2 

851 04 Bratislava 

IČO: 30842344 

DIČ: 2020914280 

 

Skutkový stav 

Dom tretieho veku – zariadenie pre seniorov, Polereckého 2, 851 01 Bratislava ako správca v zmysle 

§4 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.18/2011 

o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s majetkom 

hlavného mesta a s majetkom zvereným mu do správy je povinný pohľadávky a majetkové práva 

v mene Hlavného mesta včas uplatňovať a vymáhať pred príslušnými orgánmi. 

V zmysle čl. 15, ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č.18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok nad 500,- EUR schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo. 

 

Dňa 11.6.2020 bolo z advokátskej kancelárie Mgr. Jana Eibner doručené Domu tretieho veku, 

Polereckého 2, 851 04 Bratislava, ako oprávnenému vo veci exekúcie EX 22064/18 proti povinnému 

Astra Pharm s.r.o., Mlynské Nivy č.54, 821 05 Bratislava (pôvodná spoločnosť Pharmacon, spol. s r.o., 

Mlynské Nivy č.54, 821 05 Bratislava) „Upovedomenie o zastavení exekúcie a výzva na úhradu 

trov starej exekúcie“.  

 

K zastaveniu starej exekúcie došlo z dôvodu,  že podľa §2 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/2019 Z.z. 

o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uplynula 

rozhodná doba.  

 

Stará exekúcia sa zastavila, pretože od doručenia prvotného poverenia uplynula rozhodná doba piatich 

rokov. K predĺženiu rozhodnej doby nedošlo a nejde o takú starú exekúciu, ktorá sa nezastavuje.  

 

Dom tretieho veku  ako oprávnený v tejto veci bol zároveň vyzvaný, aby do 60 dní od ukončenia 

exekučného konania zaplatil trovy starej exekúcie vo výške 42,00 EUR, ktoré pozostávajú z paušálnych 

trov 35,00 EUR a dane z pridanej hodnoty z paušálnych trov 7,00 EUR na účet exekútora. 

 

Dom tretieho veku – zariadenie pre seniorov predkladá návrh na odpísanie premlčanej pohľadávky 

a záväzkov v celkovej výške: 1623,36 EUR.  

 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 153/2020 zo dňa 12. 11. 2020 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 

SR Bratislavy prerokovať Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a na odpísanie 

premlčanej pohľadávky a záväzkov v Dome tretieho veku. 
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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 

Výpis 
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 21.10.2020 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy prerokovala materiál Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a na odpísanie 
premlčanej pohľadávky a záväzkov v Dome tretieho veku, ktorý predložil     Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a odpísanie premlčanej pohľadávky 
a záväzkov vo výške 1 623,36 Eur. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
Za správnosť opisu: Ing. Karol Horvát 
V Bratislave 21.10.2020 
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Výpis  

zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu         

a podnikanie s majetkom mesta  MsZ  zo  dňa   09.11.2020            

___________________________________________________________________________ 

 

k bodu  

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a na odpísanie premlčanej pohľadávky 

a záväzkov v  Dome tretieho veku 

 

Návrh uznesenia 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ               

schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a odpísanie premlčanej pohľadávky a záväzkov 

vo výške 1 623,36 Eur. 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 10, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

 

 

 

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v. r., v Bratislave, 09.11.2020 

 

 

 
 
 

 

 

 



Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.
nástupca súdneho exekútora JUDr. Dušana Noskoviča
Exekútorský úrad so sídlom Záhradnícka 60,82108 Bratislava
IČO: 37929810, IČ DPH:SK1078450252, DIČ: 1078450252
tel.: 02/556 461 54,02/556 434 36, fax: 02/556 46155, mail: info@exeurad.sk
IJradné hodiny: pon, utr, štv, pia 9-12,13-15, str 10-12,13-16
Účet: SK75 6500 0000 0000 2032 0116 (BIG: POBNSKBA) Poštová banka, a.s.

v Bratislave dňa 01.06.2020 Spisová značka exekútora; EX 22064/18
Spisová značka súdu: 36Er/465/2012

Mgr. Jana Eibner - Advokátska kancelária 
Sklenárova 1 
821 09 Bratislava II

UPOVEDOMENIE O ZASTAVENÍ STAREJ EXEKÚCIE 
VÝZVA NA ÚHRADU TROV STAREJ EXEKÚCIE

Podľa ustanovenia § 5 zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v exekučnom konaní vedenom na základe:
1. Vykonateľného exekučného titulu - Rozsudok č.k. 21Cb/56/2011-61, ktorý vydal Okresný súd Bratislava V, IČO: 00510157, 

ktorým sa ukladá povinnému:

• Astra Pharm s.r.o., Mlynské nivy o.č.: 54,82105 Bratislava, IČO: 36760170,
zaplatiť pohľadávku 2 705,57 €  a príslušenstvo oprávnenému:
• Dom tretieho veku, Poloreckého 3241/2, 851 04 Bratislava V, IČO: 30842344,-* Magistrát hlavného mesta SR 

Bratislavy, Primaciálne námestie 1,814 99 Bratislava I, IČO: 00603481,
2. Návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie č. EX 22064/18 zo dňa 23.01.2012 na vymoženie pohľadávky 2 705,57 €  a 

príslušenstva pohľadávky
3. Poverenia na vykonanie exekúcie sp. zn. 36Er/465/2012 ktoré vydal Okresný súd Bratislava V a bolo súdnemu exekútorovi 

doručené dňa 14.02.2012
4. Dekrétu o určení nástupcu predchádzajúceho exekútora, ktorý vydala Slovenská komora exekútorov dňa 31.05.2018

Vás upovedomujem, že došlo k zastaveniu starej exekúcie, a to z dôvodu:

podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, pretože uplynula rozhodná doba,

a zároveň oprávneného vyzývam, aby do 60 dní od ukončenia exekučného konania zaplatil trovy starej exekúcie vo 
výške 42,00 € , ktoré pozostávajú z paušálnych trov 35,00 €  a dane z pridanej hodnoty z paušálnych trov 7,00 €  na účet 
exekútora číslo SK65 6500 0000 0000 2059 9559, VS 2206418, ktorý je vedený v banke Poštová banka, a. s.

Stará exekúcia sa zastavila, pretože od doručenia prvotného poverenia uplynula rozhodná doba piatich rokov. K predĺženiu 
rozhodnej doby nedošlo a nejde o takú starú exekúciu, ktorá sa nezastavuje.

Výška vymoženej pohľadávky oprávneného a výška vymožených trov oprávneného v exekučnom konaní odo dňa prevzatia spisu 
od pôvodného súdneho exekútora :

Popis Uhradené
Výška vymoženej pohľadávky oprávneného 0,00 €

Výška vymožených trov oprávneného 0,00 €

Výška vymožených trov exekútora v exekučnom konaní odo dňa prevzatia spisu od pôvodného súdneho exekútora :

Popis Uhradené
Odmena 0,00 €
Náhrada hotových výdavkov 0,00 €

Daň z pridanej hodnoty 20% 0,00 €

rk.exesys.sk/?12gnkdv

mailto:info@exeurad.sk


EX 22064/18

P o u č e n i e ;

Proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie, ktoré bolo vydané v rozpore so zákonom č. 233/2019 Z. z. o ukončení 
niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže oprávnený podať do 30 dní od jeho doručenia u 
exekútora námietky. Námietky proti paušálnym trovám nie sú prípustné.

Upovedomenie o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu paušálnych trov, na základe ktorej neboli paušálne trovy 
uhradené do 60 dní od ukončenia exekučného konania, je exekučným titulom. Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyžaduje.

JUDr. Rudolf Krutý, PhD.
súdny exekútor

Upovedomenie o zastavení exekúcie sa doručí; 
oprávnenému
do 30 dní po uplynutí lehoty na podanie námietok, resp. do 30 dní po podaní námietok exekučnému súdu


