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Kód uznesenia: 6.2. 
7.3. 

12.4. 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 

 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie Správy 
telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v sume 
165 729,33 Eur podľa špecifikácie uvedenej v prílohe tohto uznesenia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha k uzneseniu 
 
 
Špecifikácia pohľadávok na trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie z účtovnej evidencie 
 
 
 

P.č. Dlžník 
Suma 

pohľadávky  
  v Eur 

Dôvod na trvalé upustenie od 
vymáhania a odpísanie z 

účtovnej evidencie 

1. MOTA, spol s r.o. 61 624,01 výmaz z obchodného registra SR 

2. JESETER, s.r.o. 37 074,66 

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

3. BRIXI, a.s. 29 163,78 výmaz z obchodného registra SR 

4. L.P.K. SK, s.r.o. 14 406,00 

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

5. PRO-KARATE, s.r.o. 10 271,35 

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

6. 
GUMFA s.r.o. 
(Live Production, s.r.o) 6 808,42 

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

7. CORA, s.r.o. 2 011,34 výmaz z obchodného registra SR 

8. 

INVESTCAPITAL, 
s.r.o. 
(PELAX, spol. s r.o.) 1 548,82 

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

9. 
Branislav Fitko - 
KORALL ŠPORT 1 424,19 

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

10. NANOBET, s.r.o. 750,86 výmaz z obchodného registra SR 

11. 

LEMERNEKO, s.r.o. 
v likvidácii  
(RM Building, s.r.o) 645,90 výmaz z obchodného registra SR 

  Spolu 165 729,33   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 a ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 zo dňa 15. 12. 2011 o zásadách hospodárenia 
s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy predkladáme návrh na trvalé upustenie od vymáhania 
pohľadávok a odpísanie z účtovnej evidencie. Celková suma pohľadávok na trvalé upustenie od 
vymáhania a odpísanie z účtovnej evidencie je vo výške 165 729,33 Eur. Súhrnný zoznam 
pohľadávok podľa jednotlivých dlžníkov s uvedením dôvodu odpisu pohľadávky a titulu vzniku 
pohľadávky uvádzame v prílohe č. 1 tohto materiálu „Tabuľkový prehľad pohľadávok STARZ na 

trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie z účtovnej evidencie“.  

 
Špecifikácia pohľadávok: 
 

Pohľadávky vo výške 94 195,89 Eur navrhujeme trvalo upustiť od vymáhania a odpísať 
z účtovnej evidencie z dôvodu výmazu dlžníka z obchodného registra SR. Doklady preukazujúce 
výmaz dlžníkov z obchodného registra SR uvádzame v prílohách č. 2 až 6 tohto materiálu. 
Predmetom trvalého upustenia od vymáhania a odpísania z účtovnej evidencie sú nasledovné 
pohľadávky:  

 
 

Dlžník 
 

IČO 
Suma pohľadávky na 

upustenie od vymáhania   
a odpísanie v Eur 

 
Dátum výmazu 

z obchodného registra SR 

BRIXI, a.s. 36 366 978 29 163,78 08.09.2015 

CORA, s.r.o.  31 372 783 2 011,34 09.09.2009 

MOTA, spol. s r.o. 31 376 282 61 624,01 12.07.2016 

LEMERNEKO, s.r.o. 
v likvidácii 
(RM Building, s.r.o.) 

46 175 571 645,90 06.06.2019 

NANOBET, s.r.o. 45 581 266 750,86 11.01.2020 

Spolu  94 195,89  

 
Nižšie uvádzame titul vzniku a priebeh vymáhania uvedených pohľadávok. 

  
       Pohľadávka vo výške 29 163,78 Eur voči spoločnosti BRIXI, a. s.,  IČO: 36 366 978, 
vznikla neuhradením faktúr za nájomné, služby spojené s nájmom a sankcie za oneskorenú 
úhradu platieb na základe nájomnej zmluvy č. 18/2007 zo dňa 14.12.2006 na prenájom 
priestorov reštaurácie s príslušenstvom v prevádzkovej budove Kúpaliska Rosnička, 
ul. Schneidera-Trnavského 2 v Bratislave a nájomnej zmluvy č. 25/2007 zo dňa 14.05.2007 na 
prenájom bufetov v areáli Kúpaliska Rosnička. Na dlh spoločnosti bol vydaný platobný rozkaz 
č. 31Ro/210/2010 Okresného súdu Bratislava II dňa 15.02.2010, ktorý nadobudol právoplatnosť 
dňa 04.05.2010. Následne bola pohľadávka vymáhaná súdnym exekútorom JUDr. Václavom 
Kunom v exekučnom konaní č. EX 2431/2010-6. Podľa výpisu z obchodného registra SR odd. 
Sa, vložka číslo: 3892/B bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra ex offo 08.09.2015.  
 



       Pohľadávka vo výške 2 011,34 Eur voči spoločnosti CORA, s. r. o.,  IČO: 31 372 783, 
vznikla neuhradením faktúry za nájomné na základe nájomnej zmluvy č. 60/2005 zo dňa 02.06. 
2005 na prenájom časti pozemku v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave 
na umiestnenie stánku rýchleho občerstvenia. Na dlh spoločnosti bol vydaný platobný rozkaz 
č. 1ROB/1774/2005 Okresného súdu Bratislava I dňa 18.05.2006, právoplatný dňa 24.10.2006. 
Dlh bol následne vymáhaný v exekučnom konaní na Exekútorskom úrade Václav Kuna na 
základe exekučného príkazu č. EX 81/2007-6 zo dňa 09.02.2007. Podľa Výpisu z obchodného 
registra SR odd. Sro, vložka číslo 7026/B bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra ex 
offo 09.09.2009.  Z tohto dôvodu Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 06.04.2011, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť 04.05.2011 a vykonateľnosť 09.05.2011 bola exekúcia ako 
neprípustná zastavená.  
 
      Pohľadávka výške 61 624,01 Eur voči spoločnosti MOTA, spol. s r. o., IČO: 31 376 282, 
vznikla neuhradením faktúr za nájomné, služby spojené s nájmom a sankcie za oneskorenú 
úhradu platieb na základe nájomnej zmluvy č. 50/1994 zo dňa 7. 7. 1994 na prenájom 
reštauračných priestorov s príslušenstvom na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 
v Bratislave a nájomnej zmluvy č. 81/1999 zo dňa 23.08.1999 na prenájom priestorov 
na stravovacie služby v prevádzkovej budove Kúpaliska Tehelné pole, ul. Odbojárov 7 
v Bratislave.  
Na dlh spoločnosti vo výške 1 498,27 Eur bol vydaný Rozsudok v mene Slovenskej republiky č. 
7 C 87/2010-55 Okresného súdu Zvolen dňa 13.12.2010, právoplatný dňa 12.02. 2011. Dlh bol 
ďalej postúpený na vymáhanie v exekučnom konaní na Exekútorský úrad Václav Kuna na 
základe exekučného príkazu č. EX 862/2011-6 zo dňa 29.04.2011.  
Na dlh spoločnosti vo výške 30 196,33 Eur bol vydaný Rozsudok v mene Slovenskej republiky 
č. 25Cb 148/2009-198 Okresného súdu Bratislava III dňa  06.05.2010. Dlh bol ďalej postúpený 
na vymáhanie v exekučnom konaní na Exekútorský úrad Václav Kuna na základe exekučného 
príkazu č. EX 2430/2010-6 zo dňa 20.12.2010. V rámci exekučného konania bolo vymožených 
952,19 Eur.  
Na dlh spoločnosti vo výške 21 951,98 Eur bol vydaný platobný rozkaz č. 33Rob/136/2008-22 
Okresného súdu Bratislava III dňa 04.03.2008, právoplatný dňa  27.03.2008. Dlh bol ďalej 
postúpený na vymáhanie v exekučnom konaní na Exekútorský úrad Václav Kuna na základe 
exekučného príkazu č. EX 912/2008-6 zo  dňa 20.08.2008.  
Na dlh spoločnosti vo výške 12 428,26 Eur bol vydaný platobný rozkaz č. 33Rob/149/2008-32 
Okresného súdu Bratislava III dňa 02.04.2008, právoplatný dňa 13.05.2008. Dlh bol ďalej 
postúpený na vymáhanie v exekučnom konaní na Exekútorský úrad Václav Kuna na základe 
exekučného príkazu č. EX 911/2008-6 zo dňa 13.08.2008. V rámci exekučného konania bolo 
vymožených 6 218,90 Eur.  
Na dlh spoločnosti vo výške 2 720,26 Eur bol vydaný Rozsudok v mene Slovenskej republiky 
č. 26Cb/29/2008-109 Okresného súdu Bratislava III dňa 14.09.2009. Dlh bol ďalej postúpený na 
vymáhanie v exekučnom konaní na Exekútorský úrad Václav Kuna na základe exekučného 
príkazu č. EX 963/2010-6 zo dňa 04.08.2010.  
Podľa Výpisu z obchodného registra SR odd. Sro, vložka číslo 17086/S bola spoločnosť 
vymazaná z obchodného registra ex offo 12.07.2016. 
 
      Pohľadávka vo výške 645,90 Eur voči spoločnosti LEMERNEKO, s. r. o. v likvidácii 
(do 08.03.2019 obchodný názov RM Building, s. r. o.), IČO: 46 175 571, vznikla neuhradením 
faktúr za prenájom bazéna na Plavárni Pasienky za apríl 2013, máj 2013 a jún 2013 na základe 
objednávky na bazén zo dňa 07.11.2012. Na dlh spoločnosti bol vydaný platobný rozkaz 
č. 31Rob/653/2013-29 Okresného súdu Bratislava III  dňa 27.12.2013. Dlh bol ďalej postúpený 



na vymáhanie v exekučnom konaní na  Exekútorský úrad Mgr. Mária Ághová – súdny exekútor 
na základe exekučného príkazu č. EX 10/2014.  
Podľa Výpisu z obchodného registra SR odd. Sro, vložka číslo: 73030/B bola spoločnosť 
vymazaná z obchodného registra ex offo 06.06.2019. 
 
      Pohľadávka vo výške 750,86 Eur voči spoločnosti NANOBET, s. r. o., IČO: 45 581 266, 
vznikla neuhradením faktúr za vyúčtovanie energie v roku 2013 a sankcie za oneskorenú úhradu 
platieb na základe nájomnej zmluvy č. 14/11 zo dňa 02.05.2011 na prenájom nebytových 
priestorov v hale I. Zimného štadióna O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave. Na dlh spoločnosti 
bol vydaný platobný rozkaz č. 33Rob/699/2014-63 Okresného súdu Bratislava III  dňa 26.11. 
2014, právoplatný dňa 21.01.2015. Dlh bol ďalej postúpený na vymáhanie v exekučnom konaní 
na Exekútorský úrad Mgr. Mária Ághová – súdny exekútor na základe exekučného príkazu č. EX 
1/2015.  
Podľa Výpisu z obchodného registra SR odd. Sro, vložka číslo: 65391/B bola spoločnosť 
vymazaná z obchodného registra ex offo 11.01.2020.   
 

Pohľadávky vo výške 71 533,44 Eur navrhujeme trvalo upustiť od vymáhania a odpísať 
z účtovnej evidencie z dôvodu ukončeného exekučného konania v dôsledku zastavenia starej 
exekúcie  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. 
Predmetom trvalého upustenia od vymáhania a odpísania z účtovnej evidencie sú nasledovné 
pohľadávky: 

 

Dlžník IČO 

Suma 
pohľadávky na 

upustenie od 
vymáhania a 

odpísanie v Eur 

Číslo exekúcie 
Dátum ukončenia 

exekúcie 

PRO-KARATE, s.r.o 44 729 073  10 271,35 EX 7/2014 24.02.2020 
INVESTCAPITAL, s.r.o  
(PELAX, spol. s r.o.) 

35 886 030 1 548,82 EX 907/2007 13.05.2020 

JESETER s.r.o. 
 

 
35 939 460 

14 056,36 
17 407,12 
5 611,18 

EX 794/2012 
EX 795/2012 
EX 2186/2013 
  

13.05.2020 
13.05.2020 
13.05.2020 

 
L.P.K. SK, s.r.o. 35 709 065 14 406,00 EX 15/2014 24.02.2020 
GUMFA s.r.o. 
(LIVE PRODUCTION, 
s.r.o.)  

 
44 242 441 6 808,42 EX 1496/2014 13.05.2020 

Branislav Fitko – 
KORALL ŠPORT 

37 417 649 1 424,19 EX 1913/2014 13.05.2020 

Spolu  71 533,44   

 
 

Pohľadávky v sume 71 533,44 Eur vznikli neuhradením faktúr za nájom nebytových 
priestorov a služby spojené s nájmom na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Bližšiu 
špecifikáciu titulu vzniku pohľadávok uvádzame v prílohe č. 1 tohto materiálu „Tabuľkový 

prehľad pohľadávok STARZ na trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie z účtovnej evidencie“.  

 



Zároveň uvádzame, že v prípade dlžníka LIVE PRODUCTION, s.r.o. došlo od 
29.10.2014 k zmene obchodného mena na GUMFA s.r.o..  
Dlžník PELAX, spol. s r.o.,  zanikol zlúčením, právny nástupca ALEXS s.r.o, IČO 44 017 014 
zanikol zlúčením, právny nástupca BIDARI s.r.o., IČO 44 226 071 zanikol zlúčením, právny 
nástupca AETERNUS, s.r.o., IČO 45 855 625 zanikol zlúčením, právny nástupca MEDIA 
Publishing s.r.o., IČO 45 355 550 zanikol zlúčením, právny nástupca MVS trans, spol. s r.o., IČO 
36 49 1691 zanikol zlúčením, právny nástupca DrexMix Group, s.r.o., IČO 46 0208 518 zanikol 
zlúčením, právny nástupca JUKASTAV s.r.o., IČO 36 669 628 zanikol zlúčením, právny 
nástupca ARCHITRAV s.r.o., IČO 36 706 141 zanikol zlúčením, právny nástupca 
INVESTCAPITAL, s.r.o., IČO 35 886 030 na ktorého majetok Okresný súd Bratislava I v konaní 
2K/11/2012 vyhlásil konkurz 21.07.2012.  
 
       Upovedomenia o zastavení starej exekúcie jednotlivých dlžníkov sú uvedené v prílohách 
č. 7  až 14 tohto materiálu.  
 
STANOVISKÁ ODDELENÍ: 
 
 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 

08.03.2021 predložený materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť trvalé upustenie od 

vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie Správy telovýchovných 

a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v sume 

165 729,33 Eur podľa špecifikácie uvedenej v prílohe uznesenia. Výpis zo ZOOM 

videokonferencie zasadnutia komisie tvorí prílohu č. 15 tohto materiálu. 

  

 

 Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 173/2021 zo dňa 11.03.2021 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania 

pohľadávok a ich odpísania z účtovnej evidencie Správy telovýchovných a rekreačných 

zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.    

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  
Príloha č. 1 

 
 Tabuľkový prehľad pohľadávok STARZ na trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie z účtovnej 

evidencie                                                                  
 v súlade s §15 VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2011  o zásadách hospodárenia s 

majetkom 

  

 

   

P.č. Dlžník 

Suma 
pohľadávky  

na trvalé 
upustenie od 
vymáhania  
a odpísanie     

  v Eur 

 
 

Číslo exekúcie 
Dôvod na trvalé 

upustenie od 
vymáhania a 
odpísanie z 

účtovnej evidencie 

 
Poznámka (titul vzniku pohľadávky) 

 
 

1. MOTA, spol s r.o. 61 624,01 

EX 862/2011, EX 
2430/2010, EX 
912/2008, EX 

911/2008, EX 963/2010 

výmaz z 
obchodného 
registra SR 

Nájomná zmluva č. 41/2008 ,  č. 81/1999,   
č. 61/2007 - prenájom nebytových priestorov  
na Letnom kúpalisku (LK) Tehelné pole 

2. JESETER, s.r.o. 37 074,66 

EX 794/2012, EX 
795/2012, EX 

2186/2013 

zastavenie starej 
exekúcie - §2 ods.1 
písm. a) zákona č. 
233/2019 Z. z. 

Nájomná zmluva č. 14/2007 - prenájom 
nebytových priestorov na Plavárni Pasienky 

3. BRIXI, a.s. 29 163,78 
 

EX 2431/2010 

výmaz z 
obchodného 
registra SR 

Nájomná zmluva č. 18/2007 - prenájom 
nebytových priestorov na LK Rosnička,      
č. 25/2007 - prenájom nebytových priestorov 
a pozemkov na LK Rosnička 

4. L.P.K. SK, s.r.o. 14 406,00 
 

EX 15/2014 

zastavenie starej 
exekúcie - §2 ods.1 
písm. a) zákona č. 
233/2019 Z. z. 

Nájomná zmluva č. 6/2007 - prenájom časti 
budovy hotela Flóra v Areáli zdravia (AZ) 
Zlaté piesky s príslušenstvom 

5. PRO-KARATE, s.r.o. 10 271,35 
 

EX 7/2014 

zastavenie starej 
exekúcie - §2 ods.1 
písm. a) zákona č. 
233/2019 Z. z. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov       
č. 27/2012/P - prenájom nebytových 
priestorov na Zimnom štadióne (ZŠ) O. 
Nepelu 

6. 

GUMFA s.r.o. 
(Live Production, 
s.r.o) 6 808,42 EX 1496/2014 

zastavenie starej 
exekúcie - §2 ods.1 
písm. a) zákona č. 
233/2019 Z. z. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov        
č. 10/2012/P - prenájom nebytových 
priestorov na ZŠ O. Nepelu 

7. CORA, s.r.o. 2 011,34 
 

EX 81/2007 

výmaz z 
obchodného 
registra SR 

Nájomná zmluva č. 60/2005 - prenájom 
pozemku v AZ Zlaté piesky 

8. 

INVESTCAPITAL, 
s.r.o. 
(PELAX, spol. s r.o.) 1 548,82 

 
EX 907/2007 

zastavenie starej 
exekúcie - §2 ods.1 
písm. a) zákona č. 
233/2019 Z. z. 

Nájomná zmluva č. 33/2005 - prenájom 
nebytových priestorov pre služby rýchleho 
občerstvenia v AZ Zlaté piesky 

9. 
Branislav Fitko - 
KORALL ŠPORT 1 424,19 EX 1913/2014 

zastavenie starej 
exekúcie - §2 ods.1 
písm. a) zákona č. 
233/2019 Z. z. 

Zmluva o nájme č. 03/2008 - prenájom 
budovy výukového bazéna na Plavárni 
Pasienky 

10. NANOBET, s.r.o. 750,86 EX 1/2015 

výmaz z 
obchodného 
registra SR 

Nájomná zmluva č. 14/2011 - prenájom 
nebytových priestorov na ZŠ O. Nepelu 

11. 

LEMERNEKO, s.r.o. 
v likvidácii  
(RM Building, s.r.o) 645,90 EX  10/2014 

výmaz z 
obchodného 
registra SR 

Objednávka - prenájom bazéna na Plavárni 
Pasienky  

  Spolu 165 729,33 
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Príloha č. 15  

Výpis  

zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta  MsZ  zo  dňa   08.03.2021            

___________________________________________________________________________ 

 

k bodu  

Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok a ich odpísania z účtovnej 

evidencie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

 

Návrh uznesenia 

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

schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie 

Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v sume 165 729,33 Eur podľa špecifikácie uvedenej v prílohe tohto uznesenia.  

 

Hlasovanie: 

prítomní: 13, za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

 

 

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 08.03.2021 
 
 

 
 
 
 
 


