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N á v r h  u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje

návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpisanie z účtovnej evidencie Domova
seniorov Archa



D ô v o d o v á  s p r á v a

V súlade s §15 ods. 1 aods. 3 VZN č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta 
SR Bratislava, v súlade s Rozhodnutím primátora 9/2021, čl. 4 ods.8 a v súlade s rozhodnutím 
primátora č. 12/2016, čl. 2 ods. 1 pism. e), predkladáme návrh na trvalé upustenie od vymáhania 
pohľadávok a ich odpisanie z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa.

Domov seniorov Archa eviduje voči prijimateľke sociálnych služieb, neuhradené pohľadávky. Na 
základe oznámenia Sociálnej poisťovne č. 425 921 1030 o nemožnosti vykonávať zrážku 
z dôchodku a príkazu na začiatok exekúcie č. 146EX 336/20 a v súlade s usmemenim Magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, MAGS OLP-27191/2013 a Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, navrhuje trvalé upustenie od 
vymáhania pohľadávok a ich odpisanie z účtovnej evidencie.
Predmetné sa týka tejto neuhradenej pohľadávky:

1. Chrtanová Elena, príkaz na začatie exekúcie č. 146EX 336/20, vydaný dňa 10.12. 
2020, pohľadávka vo výške 509,35 Eur

Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpisanie z účtovnej evidencie žiadame v 
zmysle §15 ods. 2 pism. c) VZN -  zo všetkých okolnosti prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie 
majetkového práva by bolo neúspešné. Po schválení mestským zastupiteľstvom budú predmetné 
pohľadávky odpísané z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 340/2022 zo dňa 14. 09. 2022 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskémn zastnpiteľstvn hlavného 
mesta SR Bratislavy prerokovať materiál Trvalé npnstenie od vymáhania a odpísanie 
pohľadávok Domova seniorov Archa z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa.



Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 12.09.2022

K bodu
Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova seniorov Archa 
z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa 
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča 
MsZ schváliť návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie 
z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa 
Hlasovanie:
prítomní: 10 , za: 10 , proti: O, zdržal sa: O 
Návrh uznesenia bol prijatý.
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 12.09.2022



Príloha č. 1: Vyjadrenie Sociálnej poisťovne -  Chrtanová Elena

SOCIALNA POISŤOVŇA
ú s t r e d i e

Číslo: 425 921 1030
(u v á d z a j te  v žd y  v  p ís o m n o m  styku )

Bratislava 15. januára 2021

Domov seniorov ARCHA 
Rozvodná 7688/25 
831 01 BRATISLAVA 37

VEC
Oznámenie o nemožnosti vykonávať zrážky z dôchodku povinnej

JUDr. Libor Samec, súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava vydal dňa 10. decembra 2020 čisto 
146EX 336/20 príkaz na začatie exekúcie zrážkami z dôchodku povinnej, ktorou je CHRTANOVA ELENA,

neprednostnej pohľadávky 284,44 EUR
úrokov z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 284,44 EUR 
od 10. decembra 2020
nákladov spojenýoh s uplatnením pohľadávky  224,91 EUR
úhrnom predbežne 509,35 EUR.

Nakoľko suma dôchodku povinnej nie je vyššia ako suma, ktorú nie je možné z mesačnej sumy dôchodku 
zraziť, nebudeme zrážky z dôchodku na úhradu Vášej pohľadávky vykonávať.
V dôsledku zmeny sumy životného minima alebo zvýšenia dôchodku o zákonom stanovenú sumu sa suma 
zrážky vykonávanej z dôchodku povinného môže zmeniť, pripadne sa zrážky z dôchodku povinného začnú 
alebo prestanú vykonávať. O týchto zmenách Vás Sociálna poisťovňa už osobitným listom nebude informovať.

A sqaÁLNA POISŤOVŇA

Ul. 39. augusta í. 3 ,8t3 63 Bratislava Baráthová J.
za oddelenie 

dôchodkových dávok

Na vedomie: JUDr. Libor Samec, súdny exekútor. Exekútorský úrad Bratislava, Bradáčova ulica 7,
852 86 BRATISLAVA V


