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Kód uznesenia: 06.02 

 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

berie na vedomie 
 
 

Informáciu o odpísaných pohľadávkach za rok 2020. 
 



Dôvodová správa 
 

V súlade §15 ods.5 VZN č.18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného 
mesta SR Bratislava predkladáme informáciu o odpísaných pohľadávkach za rok 2020.  

 
Jednotlivé pohľadávky v tabuľkovom prehľade podľa Prílohy č. 1 v celkovej sume 

2.000,86 Eur boli prerokované na PPP dňa 03.11.2020, kde bol materiál zobratý na vedomie 
s požiadavkou predložiť materiál na zasadnutie komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta v roku 2021, MsR, MsZ tak, aby tam boli zaevidované všetky 
odpísané pohľadávky za rok 2020.  
Vyššie uvedené pohľadávky podľa Prílohy č.1 evidované voči dlžníkom sú do výšky 500,- Eur, 
čo je hranica stanovená podľa VZN č.18/2011, kedy môže Hlavné mesto trvalo upustiť od 
vymáhania a odpísať z účtovnej evidencie svoje pohľadávky, ak sú splnené podmienky určené 
podľa §15 ods.1 a ods.2.   
 Pohľadávky v tabuľkovom prehľade podľa Prílohy č. 2 v celkovej sume 611.649,13 
Eur boli na základe Uznesenia č. 649/2020 zo dňa 26.11.2020 upustené od vymáhania 
a následným odpisom z účtovnej evidencie. Pohľadávky boli riešené škodovou komisiou a do  
31. 12. 2020 boli odpísané z účtovnej evidencie. 
 
Súčasťou správy sú aj tabuľkové prílohy č.1 a č. 2, kde sú položkovite uvedené odpísané 
pohľadávky podľa jednotlivých dlžníkov, druhu pohľadávky ako aj dôvodu, pre ktorý mali byť 
tieto pohľadávky odpísané.  
 
Celková suma pohľadávok na odpis za rok 2020 bola vo výške 613.649,99 Eur. 
Celková suma skutočne odpísaných pohľadávok z účtovnej evidencie hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2020 bola vo výške 115.203,79 Eur. 
 

Rozdiel medzi pohľadávkou evidovanou (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, pričom z účtovnej evidencie je možné odpísať len pohľadávky do 
výšky ich účtovnej zostatkovej hodnoty. 
 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 201/2021 zo dňa 10. 06. 
2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Informáciu o odpísaných pohľadávkach za rok 
2020. 

 



Príloha č.1 - Tabuľkový prehľad odpísaných pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020 - časť 1/2
v súlade s §15 VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 

Por.č. Subjekt Suma Dôvod ukončenia Poznámka
1 DRINK POINT a.s. v likvidácii 453,42 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ PODČ - monitorovanie EZS 2012 - 2013 + súdne a exekúčne trovy
2 Pappová Iveta 416,04 € exekúcia zastavená- dlžník je nemajetný súdne trovy + sankčná faktúra
3 Petrek Jozef 392,13 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ nájom  za obdobie 1.1.2010-2.3.2010 + exekučné a súdne trovy
4 Repčok Roman 300,00 € súdne rozhodnutie - zomrel nemajetný pokuty za správne delikty
5 Gaži Ján 200,00 € súdne rozhodnutie - zamietnutie exekúcie pokuty za správne delikty
6 Topoľská Anna 80,53 € premlčaná pohľadávka - písomné vznesenie námietky premlčania ročné vyúčtovanie za rok 2016 - nedoplatok
7 Valíková Eva 62,12 € rozhodnutie primátora sankčná faktúra + úrok z omeškania - nedoplatok RV 2017/2018
8 Ebam Thierry 47,84 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ sankčná faktúra - súdne trovy
9 KASKO, spol. s.r.o. 33,09 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ trovy konania

10 Krist Igor, Ing.arch. 6,59 € nepatrná pohľadávka pod hranicou 10,-€ - vymáhanie nerentabilné sankčná faktúra - úrok z omeškania
11 Kordiak Milan 4,90 € nepatrná pohľadávka pod hranicou 10,-€ - vymáhanie nerentabilné sankčná faktúra - úrok z omeškania
12 Zubaj Roman 2,43 € nepatrná pohľadávka pod hranicou 10,-€ - vymáhanie nerentabilné sankčná faktúra - úrok z omeškania
13 Sojka David, Ing. 1,76 € nepatrná pohľadávka pod hranicou 10,-€ - vymáhanie nerentabilné sankčná faktúra - úrok z omeškania
14 Billiková Mária 0,01 € nepatrná pohľadávka pod hranicou 10,-€ - vymáhanie nerentabilné sankčná faktúra - úrok z omeškania

Spolu: 2 000,86



Príloha č.2 - Tabuľkový prehľad odpísaných pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020 - časť 2/2.
v súlade s §15 VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 

Por.č. Subjekt Suma Dôvod ukončenia Poznámka

1 Ružinovská poliklinika, a.s. 363 771,99 €
premlčaná pohľadávka - písomné vznesenie námietky premlčania 
(ukončené súdne konanie) nájom pozemkov od 1.1.2005 do 16.9.2013

2 Ružinovská poliklinika, a.s. 91 151,39 € ukončené súdne konanie - žaloba zamietnutá nájom pozemkov od 20.6.2013 do 31.8.2015
3 JRS Slovakia, s. r. o. 33 873,35 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ nájom NP + vyúčtovanie služieb za r.2008 a 2009 + trovy konania
4 Emam Gabr 19 541,47 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ nájom pozemkov 01/2012-03/2014, VS 883116808
5 Paed. Dr. Viliam Schrojf Schrojfsport 15 475,25 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ nájom NP za obdobie 24.1.1996-30.06.1998
6 Brown - Immo Slov, a.s., Bratislava 15 315,79 € premlčaná pohľadávka - písomné vznesenie námietky premlčania nájom NP za rok 2003
7 Ladislav Családi - E-CENTRUM BA 12 053,61 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ nájom NP + exekučné a súdne trovy
8 Ing. Peter Weiss WEP vyd. a rekl.agent. 9 958,18 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ prenájom diela a šatne pri Mestskom požiarnom zbore r.1997
9 Kóšová Viera 7 222,53 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ nájom za obdobie 03/2005-08/2012

10 MERCURY SLOVENSKO, spol. s r.o. 6 763,07 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ nájom + služby 2009-2010 + exekučné a súdne trovy
11 Michalina Miroslav 6 714,34 € exekúcia zastavená- nemá dlžník postihnutý majetok ročné vyúčtovanie + nájom bytu 2004-2010 + súdne trovy  + sankčná faktúra 

12
Súkromná bulharská základná škola 
a Súkromné bulharské gymnázium 6 031,65 € premlčaná pohľadávka - písomné vznesenie námietky premlčania RV 2010-2014 VS 783068505

13 Vaškovičová Emília 3 918,75 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ nájom + RV  za obdobie 2008-2009
14 Mehaidly Mahamad 3 765,45 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ nájom 2004-2005

15
REVITA, s.r.o. (právny nástupca 
Prof. KATZ Consulting s.r.o. v likvidácii) 2 344,40 € zánik subjektu - dobrovolný výmaz 30.05.2018 nájom pozemkov, VS 883018213 za obdobie 3.Q/2014-2.Q/2017

16 Svätená Martina 2 173,50 € rozhodnutie primátora sankčná faktúra-zmluvná pokuta,úrok z oeškania + úžívanie pozemku 2012-2013
17 Lucia Petrášová 2 023,00 € rozhodnutie primátora sankčná faktúra + zmluvná pokuta
18 Koláreková Anna 1 703,01 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ nájom + služby 2009-2010 + exekučné a súdne trovy
19 Síposová Monika 1 570,68 € zánik subjektu - dlžník zomrel (nemajetný) nájom bytu za obdobie 9-12/2018
20 Box klub BOXER Dúbravka 1 389,19 € premlčaná pohľadávka - písomné vznesenie námietky premlčania sankčná faktúra -úrok a zmluvná pokuta
21 Némethová Alena 1 360,93 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ nájom čiastkovo 2013-2014 + súdne trovy
22 Barnabáš Horváth/Priemyselný kombinát š.p 1 021,65 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ postúpená pohľadávka od Priem.kombinátu š.p.
23 TEREZA, združenie sociálnych služieb 949,57 € zastavenie starej exekúcie/podklady SPČ-OLP/ nájom NP za obdobie 1.1.2008-11.03.2008 a RV 2007
24 Pavla Osvaldová REYMO 852,81 € premlčaná pohľadávka - písomné vznesenie námietky premlčania užívanie pozemku 1.6.2017-31.12.2017
25 Pissko Marian, Ing. 703,57 € premlčaná pohľadávka - písomné vznesenie námietky premlčania užív.bez práv.titulu - 2014-2017 + súdne trovy

Spolu 611 649,13 €



  
Výpis  

zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta  MsZ  zo  dňa   07.06.2021            

___________________________________________________________________________ 
 
 
k bodu  
Informácia o odpísaných pohľadávkach za rok 2020 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ 
zobrať na vedomie  Informáciu o odpísaných pohľadávkach za rok 2020 a žiada 
spracovateľa doplniť do tabuľky informácie ohľadom dlžníka Ružinovská poliklinika 
a.s.. 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 11, za: 11 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 07.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


