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Návrh uznesenia  
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 
 

odpustenie dlhu v sume 5 437,10 Eur spoločnosti G-SANITA, s.r.o. so sídlom Šustekova 25               
v Bratislave, IČO 35971916, ktorý predstavuje nájomné za obdobie od 01.10.2011 do 
31.03.2015 zo Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0700-07-00 a sankcie za omeškanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 
PREDMET:  Návrh na odpustenie dlhu v sume 5 437,10 Eur   
 
DLŽNÍK:  G-SANITA, s.r.o., Šustekova 25, 851 04 Bratislava, IČO: 35 971 916 
 
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY:  
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Vladimír Budiač 
Sídlo správcu :                               Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 
Zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S117. 

  
 
ŠPECIFIKÁCIA POH ĽADÁVKY:  Dlh  predstavuje sumu   5 437,10 Eur : 
- Dlžné nájomné za obdobie od 01.10.2011 do 31.03.2015 :      3 992,30 Eur 
- Drobné nedoplatky za obdobie od 01.07.2008 do 30.09.2011         8,91 Eur 
- Inflácia za r. 2010 za obdobie 01.07.2011 do 31.12.2011 :             5,69 Eur 
- Inflácia za r. 2013 za obdobie 01.01.2014 do 31.12.2014 :           15,97 Eur 
- Zmluvná pokuta :                                                                      1 345,09 Eur 
- Úrok z omeškania :                                                                        69,14 Eur 
 
SKUTKOVÝ STAV: 
 
            Zmluvou o nájme pozemkov č. 08-83-0700-07-00 zo dňa 19.10.2007 hlavné mesto SR 
Bratislava prenajalo spoločnosti G-SANITA, s.r.o., Hattalova 8, 831 03 Bratislava pozemky 
v k. ú. Petržalka, LV č. 1748, časti parc. č. 5441/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere           
30 m2, parc. č. 5449/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 57 m2, celkovo 87 m2,                   
za účelom vybudovania a užívania prístavby skladu zdravotníckeho tovaru zastavaním 
priestoru medzi rampou a obytným domom a čiastočne pod rampou k nebytovému priestoru na 
parc. č. 5453, súpis. č. 2690 v užívaní nájomcu podľa Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 
46/B2-33/2006, prenajatého od Bytového družstva Petržalka, ktorý bol využívaný na účel: 
nákup a predaj náradia, nákup a predaj osobných ochranných pomôcok a spotrebného tovaru, 
nachádzajúci sa na Šustekovej ulici v Bratislave. Nájom bol dohodnutý na dobu neurčitú. 
Nájomné bolo stanovené počas výstavby vo výške 317,67 Eur/rok (t.j. 110,00 Sk/m2/rok) a po 
kolaudácii vo výške 1 111,86 Eur/rok (t.j. 385,00 Sk/m2/rok) . Upravené bolo v závislosti od 
miery inflácie za rok 2009 (t.j. 17,78 Eur) za rok 2010 (t.j. 11,29 Eur) a za rok 2013 (t.j. 15,97 
Eur) na sumu 1 156,92 Eur/rok. Nájomné bolo uhradené do 30.09.2011. 

Dňa 02.06.2008 bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č. UKSP 4845-TX3/08-La-45  
o povolení užívania nového nebytového priestoru vytvoreného pod pešou rampou na 
Šustekovej ulici č. 25-27, parc. č. 5441,5449/1 k.ú. Petržalka na skladový priestor pre 
zdravotechnický materiál, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2008.  
            Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.01.2013, spis. zn.: 6K/81/2012 
vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti G-SANITA s.r.o. (ďalej len „úpadca“) a zároveň 
bola ustanovená do funkcie správcu úpadcu správcovská spoločnosť AB restructuring k.s., 
Dostojevského 19, 811 09 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom 
spravodlivosti SR pod značkou S1611. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom 
vestníku SR č. OV 24/2013 zo dňa 04.02.2013.  
            Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.08.2013, spis. zn.: 6K/81/2012 bol 
pôvodný správca odvolaný z funkcie správcu úpadcu a do funkcie nového správcu úpadcu bol 
ustanovený Ing. Vladimír Budiač, so sídlom správcovskej kancelárie Košická 56, 821 08 
Bratislava, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod 
značkou S1175. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 
158/2013 zo dňa 16.08.2013. 
 



            Listom zo dňa 01.04.2015 správca úpadcu Ing. Vladimír Budiač požiadal hlavné mesto 
o odpustenie dohodnutého nájomného z dôvodov : 
1. vyhlásenia konkurzu na majetok nájomcu ako úpadcu dňa 28.1.2013 
2. obmedzených finančných prostriedkov úpadcu v rámci inštitútu konkurzného konania, 
3. dlhodobé nevyužívanie predmetného skladu v dôsledku nevysporiadaných právnych 

vzťahov k pozemku/stavbe 
4. sklad nebol využívaný ani inou treťou osobou ani nájomcom, t.j. predmet nájmu nájomca 

neužíval a ani nemal finančný osoh z prenájmu od tretích osôb. 
Súčasne správca úpadcu požiadal o ukončenie nájomnej zmluvy č. 08-83-0700-07-00 ku dňu 
31.03.2015.  

Listom zo dňa 11.06.2015 bol správcovi konkurznej podstaty zaslaný návrh Dohody 
o skončení nájmu. Správca podpísal Dohodu o skončení nájmu dňa 05.08.2015 a dňa 
23.12.2015 bola uvedená dohoda doručená do podateľne na magistrát.  

Dňa 29.01.2016 bola zo strany prenajímateľa podpísaná Dohoda o skončení nájmu 
pozemkov prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08-83-0700-07-00 ku dňu 31.03.2015. 
Dohoda bola zverejnená dňa 29.01.2016 a účinnosť nadobudla deň nasledujúci po dni 
zverejnenia, t.j. dňa 30.01.2016. 

Okrem dlžného nájomného za obdobie od 01.10.2011 do 31.03.2015 v sume 3 992,30 
Eur so zohľadnením miery inflácie za rok 2010, 2013 sú v celkovej dlžnej sume 5 437,10 Eur 
navrhnutej na odpustenie započítané aj sankcie za omeškanie platieb nájomného, a to:  
- zmluvná pokuta vo výške 1 345,09 Eur a úrok z omeškania vo výške 69,14 Eur 
- drobné nedoplatky za obdobie od 01.07.2008 do 30.09.2011 vo výške 8,91 Eur. 

 
 

S poukazom na čl. 80 ods. 2 písm. r) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a § 14 ods. 4 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2011 o Zásadách hospodárenia s majetkom hlavného 
mesta Slovenskej republiky odpustiť dlh v sume nad 3 500,00 Eur možno len so súhlasom  
mestského zastupiteľstva.  

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu dňa 17.3.2016 odporúča MsZ nesúhlasiť s odpustením 
dlhu v sume 5 437,10 Eur spoločnosti G-SANITA, s.r.o. so sídlom Šustekova 25                               
v Bratislave, IČO 35971916, ktorý predstavuje nájomné za obdobie od 01.10.2011 do 
31.03.2015 zo Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0700-07-00 a sankcie za omeškanie. 
 























































Výpis  
zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

MsZ  konaného dňa 14.03.2016 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

33. Návrh na odpustenie dlhu v sume 5 437,10 Eur spoločnosti G-SANITA, s.r.o., so 
sídlom v Bratislave 

 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť odpustenie dlhu v sume 5 437,10 Eur spoločnosti G-
SANITA s.r.o. so sídlom v Bratislave, Šustekova 25, IČO: 359 719 16, ktoprý predstavuje 
nájomné za obdobie od 1.10.2011 do 31.03.2015 zo Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-
0700-07-00 a sankcie za omeškanie. 
 
 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 0 , proti: 10  , zdržal sa: 0  
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie 
uznesenia.  
  
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 14.3.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na odpustenie dlhu v sume 5 437,10 Eur spoločnosti G-SANITA, s.r.o., so sídlom        
v Bratislave 

         kód uzn. 6.2 
                

              

Uznesenie č. 275/2016 
     zo dňa 17. 3. 2016 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
         
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 
nesúhlasiť s odpustením dlhu v sume 5 437,10 Eur spoločnosti G-SANITA, s.r.o. so sídlom 
Šustekova 25 v Bratislave, IČO 35971916, ktorý predstavuje nájomné za obdobie                 
od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2015 zo Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0700-07-00 a sankcie 
za omeškanie. 

 
- - - 

 


