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Kód uznesenia: 06.06

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa Prílohy č. 1
– Tabuľkový prehľad pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy na trvalé upustenie od vymáhania
a odpísanie z účtovnej evidencie, ktorá je súčasťou tohto uznesenia.

Dôvodová správa
V súlade §15 ods.1 a ods.3 VZN č.18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom
hlavného mesta SR Bratislava predkladáme návrh na trvalé upustenie od vymáhania
pohľadávok a odpísanie z účtovnej evidencie. Súčasťou správy je aj tabuľková príloha, kde je
uvedený rozpis pohľadávok podľa jednotlivých dlžníkov, druhu a vzniku pohľadávky ako aj
dôvodu, pre ktorý navrhujeme pohľadávku odpísať. Celková suma pohľadávok je zložená z
istiny vo výške 74 750,43 Eur a z trov konania vo výške 3 558,74 Eur. Súčet istiny a trov
konania predstavuje sumu 78 309,17 Eur. Z uvedenej sumy bolo vymožených 1 264,58
Eur a celková suma pohľadávok navrhovaných na trvalé upustenie od vymáhania je vo výške
77 044,59 Eur a na odpis z účtovnej evidencie v sume 53 426,01 Eur.
Rozdiel medzi pohľadávkou vymáhanou právnym oddelením a účtovnou
pohľadávkou vznikol z nasledovného dôvodu: v období pred rokom 2000 právne oddelenie pri
vymáhaní pohľadávok postupovalo iným spôsobom – výšku pohľadávky vypočítali na základe
uzatvorenej zmluvy, nepreberali túto pohľadávku z účtovnej evidencie vo vtedy používanom
účtovnom systéme. Tieto pohľadávky buď neboli v období predošlého informačného systému
vôbec predpísané alebo sa počas výmeny informačných systémov do novej databázy IS Noris
(v roku 2004) nepreniesli.
Podrobnejší rozpis 2 významných pohľadávok z hľadiska sumy:
Pohľadávku voči Viere Safičovej BRAUSS, Staré Grunty 3590/328, 841 04 Bratislava,
IČO: 32086512, v celkovej výške 41.964,81 Eur (istina + príslušenstvo a trovy konania)
navrhujeme trvalo upustiť od vymáhania z dôvodu ukončeného exekučného konania.
Pohľadávka vznikla v súvislosti s užívaním nebytových priestorov nachádzajúcich sa na
Sedlárskej č. 2 – 4 v Bratislave za obdobie od 02/1994 do 07/1996. Rozsudkom Okresného
súdu Bratislava II č. k. 17 C 353/96 zo dňa 19.09.2001, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa
28.12.2001 a vykonateľnosť dňa 14.01.2002 bola Viera Safičová, Bratislava zaviazaná zaplatiť
hlavnému mestu istinu 41.451,86 Eur a trovy konania 1.657,97 Eur, v súvislosti s užívaním
nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Sedlárskej č. 2 – 4 v Bratislave. Nakoľko nedošlo
k dobrovoľnému plneniu bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. Exekúcia bola vedená
naposledy u súdneho exekútora Mgr. Romana Vozára (došlo k zmene od predchádzajúcej
súdnej exekútorky JUDr. Dírerovej) pod č. EX 25/05. Dňa 07.02.2020 bolo hlavnému mestu
vo veci exekúcie EX 25/05 doručené upovedomenie o zastavení starej exekúcie. V zmysle
upovedomenia zo dňa 06.02.2020 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. 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. Následne dňa
31.03.2020 bolo hlavnému mestu doručené oznámenie o ukončení exekučného konania. V
zmysle upovedomenia o zastavení exekúcie došlo v predmetnom exekučnom konaní k
vymoženiu časti pohľadávky a to vo výške 1.161,62 EUR.
V IS Noris evidujeme na subjekt Viera Safičová BRAUSS účtovnú pohľadávku vo
výške 25 258,31 Eur. Túto pohľadávku navrhujeme odpísať z účtovnej evidencie.
Rozdiel medzi pohľadávkou vymáhanou právnym oddelením a účtovnou pohľadávkou vznikol
z nasledovného dôvodu: v období pred rokom 2000 právne oddelenie pri vymáhaní pohľadávok
postupovalo iným spôsobom – výšku pohľadávky vypočítali na základe uzatvorenej zmluvy,
nepreberali túto pohľadávku z účtovnej evidencie vo vtedy používanom účtovnom systéme.
Tieto pohľadávky buď neboli v období predošlého informačného systému vôbec predpísané

alebo sa počas výmeny informačných systémov do novej databázy IS Noris (v roku 2004)
nepreniesli.
Pohľadávku voči Vladimíre Bakošovej, Rajecká 6, 821 07 Bratislava, nar. 15.01.1955,
v celkovej výške 18.838,67 Eur (istina + príslušenstvo a trovy konania) navrhujeme trvalo
upustiť od vymáhania a odpísať z účtovnej evidencie.
Rozdelenie (z hľadiska dôvodu) pohľadávok navrhovaných na trvalé upustenie od vymáhania
a odpis z účtovnej evidencie nie je potrebné, nakoľko ide u všetkých subjektov o rovnaký
dôvod:
Dôvod odpisu: § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/2019 Z. z.
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Dôvod ukončenia

Stará exekúcia sa týmto
zákonom zastavuje, ak
uplynula rozhodná doba

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 167/2021 zo dňa 04. 02.
2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať návrh na trvalé upustenie od vymáhania
pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie.

Príloha č.1 - Tabuľkový prehľad pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy na trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie z účtovnej evidencie
v súlade s §15 VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom

Por.č.

Subjekt

Suma istiny

Trovy konania

Celková
pohľadávka

Vymožená
suma

Pohľadávka
na upustenie od
vymáhania

Pohľadávka
na odpis z
účtovníctva

1

Viera Safičová - BRAUSS

41 451,86 €

1 674,57 €

43 126,43 €

1 161,62 €

41 964,81 €

25 258,31 €

2

Vladimíra Bakošová

17 488,57 €

1 350,10 €

18 838,67 €

0,00 €

18 838,67 €

18 838,67 €

3

Eugen Polgár, Mária Polgárová

7 430,31 €

0,00 €

7 430,31 €

102,96 €

7 327,35 €

3 967,49 €

4

Gruberová Marianna

2 912,43 €

162,16 €

3 074,59 €

0,00 €

3 074,59 €

3 074,58 €

5

Gard invest, spol. s r.o.

2 270,46 €

152,83 €

2 423,29 €

0,00 €

2 423,29 €

2 270,46 €

6

Katarína Kiššová

1 313,52 €

82,26 €

1 395,78 €

0,00 €

1 395,78 €

0,00 €

7

Miroslav Hanák

1 263,88 €

79,69 €

1 343,57 €

0,00 €

1 343,57 €

0,00 €

8

Rozália Dornayová

619,40 €

40,63 €

660,03 €

0,00 €

660,03 €

0,00 €

9

Veronika Stojková
Spolu

0,00 €
74 750,43 €

16,50 €
3 558,74 €

16,50 €
78 309,17 €

0,00 €
1 264,58 €

16,50 €
77 044,59 €

16,50 €
53 426,01 €

Trvalé upustenie od vymáhania:
Odpis z účtovnej evidencie:

77 044,59 €
53 426,01 €

č. exekúcie

Dôvod ukončenia

§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č.
EX 25/05 233/2019 Z.z.
EX 2214/14

§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č.
233/2019 Z.z.

§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č.
EX 3337/05 233/2019 Z.z.
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č.
EX 180/2007 233/2019 Z.z.
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č.
EX 5399/06 233/2019 Z.z.
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č.
EX 1118/06 233/2019 Z.z.
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č.
EX 173/06 233/2019 Z.z.
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č.
EX 241/2003 233/2019 Z.z.
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č.
Ex 2722/06 233/2019 Z.z.

Poznámka (titul vzniku pohľadávky)
nájomné za nebytové priestory 02/1994 - 07/1996, s prísl. (na odpis:
24.348,84 Eur istina, 909,47 Eur trovy)
poplatok za omeškania za oneskorené úhrady nájomného za byt 12/2005
- 03/2007 (na odpis: 17.488,57 Eur istina, 1.350,10 Eur trovy)
nájomné za byt 03/2003 - 03/2005,(na odpis: 3.967,49 Eur istina)
bezdôvodné obohatenie byt 01/04 - 12/04, VS 2004, 01-09/05 + prísl.,
(na odpis: 2.912,43 Eur istina, 162,16 Eur trovy)
nájomné za pozemok 3.Q.2003 - 2.Q.2006, (na odpis: 2.270,46 Eur istina)
nájomné za nebytový priestor II. Q 2000 - I. Q 2002, istina s prísl., v
účtovnej evidencii neevidujeme pohľadávku
nájomné za byt 01/04/2000 - 07/02/2001, istina s prísl. , subjekt
neevidujeme v IS Noris
rodinné prídavky a ŠVP (Vingast Bratislava, š.p.), subjekt neevidujeme v
IS Noris
vymáhali sa trovy konania - exekúcia na vypratanie bytu (na odpis 16,50
trovy konania)

Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 02.02.2021
___________________________________________________________________________
k bodu
Návrh na trvale upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál
prerokovala a odporúča MsZ schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis
z účtovnej evidencie podľa Prílohy č. 1 – Tabuľkový prehľad pohľadávok hlavného mesta SR
Bratislavy na trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie z účtovnej evidencie, ktorá je
súčasťou tohto uznesenia.
Hlasovanie:
prítomní: 10, za: 10 , proti:0 , zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 02.02.2021

