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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje  

 

Zmluvu o postúpení pohľadávok Hlavného mesta SR so spoločnosťou Falcon Legal s.r.o., 

IČO: 47 522 909, so sídlom: Dunajská 33, 811 08 Bratislava, ktorej predmetom je postúpenie 

pohľadávok v súhrnnej výške 7 897,80 EUR za kúpnu cenu vo výške 7 897,80 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Hlavné mesto SR Bratislava uzavrelo dňa 19.09.2005 so spoločnosťou SIRIUS 

SLOVAKIA, a.s. so sídlom Jantárová 25, 851 10 Bratislava, IČO: 35 717 688 zmluvu č. 

249407430500 o finančnom príspevku na zabezpečenie prevádzky a údržby kolektorov podľa 

§ 269 ods. 1 Obchodného zákonníka, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 22.08.2007, na základe 

ktorej sa Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník kolektorov nachádzajúcich sa v Bratislave 

v Novom moste cez Dunaj a na Košickej ulici zaviazal zabezpečovať prevádzku a údržbu 

kolektorov, v ktorých mala spoločnosť SIRIUS SLOVAKIA, s.r.o. uložené inžinierske siete, a 

táto sa zaviazala za tieto služby hradiť Hlavnému mestu SR Bratislave finančný príspevok v 

dohodnutej výške.  

 

Na spoločnosť SIRIUS SLOVAKIA, a.s. so sídlom Jantárová 25, 851 10 Bratislava, 

IČO: 35 717 688, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 

vložka č. 1395/B bol vyhlásený konkurz Okresným súdom Bratislava I uznesením č. 

3K/39/2009 zo dňa 06.11.2009. V rámci tohto konkurzného konania si Hlavné mesto SR 

Bratislava uplatnilo pohľadávky v celkovej výške 8 497,80 €. Správca konkurzu pohľadávky 

poprel, Hlavné mesto SR Bratislava preto podalo incidenčnú žalobu (č.k. 2 Cbi 8/2010, 

Okresný súd Bratislava I), pričom malo v tejto veci plný úspech, t.j. Okresný súd Bratislava I 

rozhodol rozsudkom, č.k. 2 Cbi 8/2010 – 77 zo dňa 17.04.2012, ktorý nadobudol 

právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.06.2012 ktorým určil, že pohľadávky Hlavného mesta 

SR Bratislavy sú nesporné a pravé.  

 

Dňa 05.11.2014 doručila spoločnosť Falcon Legal s.r.o., so sídlom: Dunajská 33, 811 

08 Bratislava, IČO: 47 522 909 Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy ponuku na 

odkúpenie časti pohľadávky v nominálnej honote (ktorú má HM SR BA voči spoločnosti 

SIRIUS SLOVAKIA, a.s.). Jedná sa o pohľadávku z titulu vystavenej faktúry č. 2711100062 

zo dňa 04.09.2007 na celkovú sumu 3 399,12 €, pričom spoločnosť Falcon Legal, s.r.o. 

ponúkla odkúpenie tejto pohľadávky v časti 300,-€ v nominálnej hodnote. Zmluva bola 

uzavretá dňa 25.11.2014. Následne Hlavné mesto SR Bratislava vystavilo postupníkovi 

(spoločnosti Falcon legal, s.r.o.) faktúru na sumu 300,-EUR, ktorá bola v lehote splatnosti 

uhradená.  

 

Dňa 05.11.2014 doručil pán Ing. Andrej Ochotnický Magistrátu Hlavného mesta SR 

Bratislavy ponuku na odkúpenie časti pohľadávky v nominálnej hodnote (ktorú má HM SR 

BA voči spoločnosti SIRIUS SLOVAKIA, a.s.). Jedná sa o pohľadávku z titulu vystavenej 

faktúry č. 2711100090 zo dňa 20.12.2007 na celkovú sumu 1 699,56 €, pričom pán Ing. 

Andrej Ochotnický ponúkol odkúpenie tejto pohľadávky v časti 300,-€ v nominálnej hodnote. 

Zmluva bola uzavretá dňa 21.11.2014. Následne Hlavné mesto SR Bratislava vystavilo 

postupníkovi (pánovi Ing. Ochotníckemu) faktúru na sumu 300,-EUR, ktorá bola v lehote 

splatnosti uhradená.  

 
Dňa 23.01.2015 doručila spoločnosť Falcon Legal s.r.o., so sídlom: Dunajská 33, 811 

08 Bratislava, IČO: 47 522 909 Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy ponuku na 

odkúpenie zvyšku pohľadávok v nominálnej honote. Jedná sa o pohľadávky z titulu 

vystavených faktúr (ktoré sú v priloženej Zmluve o postúpení pohľadávky bližšie 

špecifikované) v celkovej nominálnej hodnote 7 897,80 EUR. 

 

Predpoklad uspokojenia pohľadávky v horeuvedenom konkurznom konaní s ohľadom 

na majetok úpadcu, ktorý je zahrnutý do konkurznej podstaty je zanedbateľný, preto ponuka 



na odkúpenie pohľadávkok v nominálnej hodnote je pre Hlavné mesto SR Bratislava 

výhodná.  

 

Na operatívnej porade primátora, konanej dňa 02.02.2015 oddelenie legislatívno – 

právne Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy predložilo materiál – návrh zmluvy 

o postúpení pohľadávky. Po prerokovaní tohto bodu programu bolo legislatívno – právnemu 

oddeleniu uložené, aby materiál doplnilo o všetky dostupné informácie, týkajúce sa 

dotknutých firiem a a materiál opätovne predložilo na operatívnu poradu primátora. 

  

Na základe uvedeného bol materiál doplnený o nasledovné informácie:  

Spoločnosť Falcon Legal, s.r.o., so sídlom: Dunajská 33, 811 08 Bratislava, IČO: 47 

522 909, ako spoločnosť, ktorá prejavila záujem o odkúpenie predmetných pohľadávok je 

podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra jednoosobovou spoločnosťou, kedy jej 

jediným spoločníkom a konateľom je JUDr. Martin Jakeš. Základné imanie spoločnosti je 

6 000,-€ a jej jediným predmetom činnosti je činnosť podnikateľských, organizačných a 

ekonomických poradcov. Bola zapísaná do Obchodného registra príslušného registrového 

súdu dňa 27.11.2013. V zbierke listín registrového súdu sú uložené účtovné závierky za rok 

2013.  

 

Pán JUDr. Martin Jakeš, konateľ a spoločník spoločnosti Falcon Legal, s.r.o. je 

súčasne jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti Falcon Consulting s. r. o., so sídlom: 

Dunajská 33, 811 08 Bratislava, IČO: 45 476 101, ďalej jediným spoločníkom a konateľom 

spoločnosti LP Park s.r.o., so sídlom: Dunajská 33, 811 08 Bratislava, IČO: 47 965 151 

a prokuristom spoločnosti NeoBalzam, s.r.o., so sídlom: Dunajská 33, 811 08 Bratislava, 

IČO: 35 743 476. Prikladáme aktuálne výpisy z Obchodného registra všetkých spoločností, 

v ktorých figuruje pán JUDr. Martin Jakeš.  

 
Spoločnosť úpadcu SIRIUS SLOVAKIA, a.s., so sídlom Jantárová 25, 851 10 

Bratislava, IČO: 35 717 688 je od 06.11.2009 v konkurze. Prikladáme aktuálny výpis 

z Obchodného registra. 

 

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

svojom zasadnutí dňa 09.02.2015 a Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy na svojom 

zasadnutí dňa 12.03.2015 pod č. 54/2015 prijala uznesenie, ktorým odporúča MsZ schváliť 

Zmluvu o postúpení pohľadávok medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou 

Falcon Legal, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 
 



Zmluva o postúpení pohľadávok 
 
 
 
Postupca:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
   Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
   IČO: 00 603 481 
   konajúci prostredníctvom:  JUDr. Ivo Nesrovnal 
       primátor Hlavného mesta SR Bratislavy 
   (ďalej len "Postupca") 
 
 
a postupník:  Falcon Legal s.r.o. 
   so sídlom: Dunajská 33, 811 08 Bratislava 
   IČO: 47 522 909 
   zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
   oddiel: Sro, vložka č. 94708/B 
   konajúca prostredníctvom:  JUDr. Martin Jakeš, konateľ 
   (ďalej len "Postupník") 
 
   (Postupca a Postupník spolu len "zmluvné strany") 
 
 

uzatvárajú v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") túto zmluvu o postúpení pohľadávok nasledujúceho 

znenia: 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Na spoločnosť SIRIUS SLOVAKIA, a.s. so sídlom Jantárová 25, 851 10 Bratislava, IČO: 35 717 

688, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 
1395/B (ďalej len "Dlžník" alebo "Úpadca") bol vyhlásený konkurz Okresným súdom 
Bratislava I uznesením č. 3K/39/2009 zo dňa 06.11.2009 (ďalej len "Konkurz"). Správcom 
konkurznej podstaty v Konkurze bola súdom ustanovená Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so 
sídlom kancelárie Križkova 9, 811 04 Bratislava, v súčasnosti so sídlom kancelárie: Digital 
Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej len "SKP"). 

 
2. Postupca uzavrel dňa 19.09.2005 s Úpadcom zmluvu č. 249407430500 o finančnom príspevku 

na zabezpečenie prevádzky a údržby kolektorov podľa § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka, v 
znení jej dodatku č. 1 zo dňa 22.08.2007 (ďalej len "Zmluva s Úpadcom"), na základe ktorej 
sa Postupca ako vlastník kolektorov nachádzajúcich sa v Bratislave v Novom moste cez Dunaj 
a na Košickej ulici zaviazal zabezpečovať prevádzku a údržbu kolektorov, v ktorých mal 
Úpadca uložené inžinierske siete, a Úpadca sa zaviazal za tieto služby hradiť Postupcovi 
finančný príspevok v dohodnutej výške.  

 
3. Odmena, resp. finančný príspevok, vyplývajúci Postupcovi zo Zmluvy s Úpadcom, bol 

Postupcom vyúčtovaný Úpadcovi nasledujúcimi faktúrami: 
 

a) faktúra č. 2711100062 vystavená dňa 04.09.2007 na sumu 3.399,12 EUR, ktorou 
vyúčtoval Postupca Úpadcovi finančné príspevky na zabezpečenie prevádzky a 
údržby kolektorov, na ktoré mal nárok podľa Zmluvy s Úpadcom za obdobie od 
01.01.2007 do 30.06.2007  (ďalej len "Faktúra 2711100062" a "Pohľadávka z 
Faktúry 2711100062"), 
 



b) faktúra č. 2711100090 vystavená dňa 20.12.2007 na sumu 1.699,56 EUR ktorou 
vyúčtoval Postupca Úpadcovi finančné príspevky na zabezpečenie prevádzky a 
údržby kolektorov, na ktoré mal nárok podľa Zmluvy s Úpadcom za obdobie od 
01.10.2007 do 31.12.2007  (ďalej len "Faktúra 2711100090" a " Pohľadávka z 
Faktúry 2711100090"), 
 

c) faktúra č. 2811100028 vystavená dňa 15.04.2008 na sumu 1.699,56 EUR, ktorou 
vyúčtoval Postupca Úpadcovi finančné príspevky na zabezpečenie prevádzky a 
údržby kolektorov, na ktoré mal nárok podľa Zmluvy s Úpadcom za obdobie od 
01.01.2008 do 31.03.2008  (ďalej len "Faktúra 2811100028" a " Pohľadávka z 
Faktúry 2811100028"), a 
 

d) faktúra č. 2811100075 vystavená dňa 25.06.2008 na sumu 1.699,56 EUR, ktorou 
vyúčtoval Postupca Úpadcovi finančné príspevky na zabezpečenie prevádzky a 
údržby kolektorov, na ktoré mal nárok podľa Zmluvy s Úpadcom za obdobie od 
01.04.2008 do 30.06.2008  (ďalej len "Faktúra 2811100075" a " Pohľadávka z 
Faktúry 2811100075") 

 
4. Postupca Pohľadávku z Faktúry 2711100062, Pohľadávku z Faktúry 2711100090, Pohľadávku z 

Faktúry 2811100028 a Pohľadávku z Faktúry 2811100075 (spolu všetky len "Pohľadávky") 
riadne a včas prihlásil do Konkurzu na majetok Úpadcu. Správca konkurznej podstaty tieto 
Pohľadávky v celej výške poprel z dôvodu, že nie sú uvedené v účtovníctve Úpadcu. Úpadca 
sa následne žalobou doručenou súdu dňa 19.02.2010 domáhal okrem iného aj určenia 
pravosti týchto Pohľadávok. 

 
5. V následnom incidenčnom bola rozsudkom Okresného súdu Bratislava I., sp.zn. 2 Cbi 8/2010-

77 boli všetky Pohľadávky (tj. Pohľadávka z Faktúry 2711100062,  Pohľadávka z Faktúry 
2711100090, Pohľadávka z Faktúry 2811100028 a Pohľadávku z Faktúry 2811100075) určené 
za nesporné a pravé v celej ich súhrnnej výške 8.497,80 EUR, pričom predmetné súdne 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06.2012. Kópia predmetného rozsudku sa 
prikladá v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 
6. Postupca tak vyhlasuje, že všetky Pohľadávky boli riadne a včas prihlásené do Konkurzu na 

majetok Úpadcu, pričom ich pravosť, výška a nespornosť boli právoplatne určené (zistené) 
rozsudkom uvedeným v bode 5. tohto článku a Pohľadávky sa tak ku dňu podpisu tejto 
zmluvy považujú za zistené v plnom rozsahu čo do dôvodu aj výšky. 

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že časť Pohľadávky z Faktúry 2711100062 vo výške 300,- EUR už 

bola postúpená na Postupiteľa Zmluvou o postúpení (časti) pohľadávky uzavretou zmluvnými 
stranami dňa 09.12.2014; predmetom tejto zmluvy tak je len časť Pohľadávky z Faktúry 
2711100062 vo výške 3.099,12 EUR. 

 
8. Postupca vyhlasuje, že časť Pohľadávky z Faktúry 2711100090 vo výške 300,- EUR bola 

postúpená na Ing. Andreja Ochotníckeho, nar. dňa 03.10.1978, bytom Rozálska 8, 841 03 
Bratislava, a to Zmluvou o postúpení (časti) pohľadávky uzavretou dňa 09.12.2014; 
predmetom tejto zmluvy tak je len časť Pohľadávky z Faktúry 2711100090 vo výške 1.399,56 
EUR. 

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Postupca touto zmluvou postupuje na Postupníka všetky nasledujúce pohľadávky v ich 

súhrnnej výške 7.897,80 EUR: 
 

a) časť Pohľadávky z Faktúry 2711100062 špecifikovanej v čl. I. bode 3. písm. a) tejto 
zmluvy vo výške 3.099,12 EUR, 



b) časť Pohľadávky z Faktúry 2711100090 špecifikovanej v čl. I. bode 3. písm. b) tejto 
zmluvy vo výške 1.399,56 EUR, 

c) Pohľadávku z Faktúry 2811100028 špecifikovanej v čl. I. bode 3. písm. c) tejto 
zmluvy vo výške 1.699,56 EUR, a 

d) Pohľadávku z Faktúry 2811100075 špecifikovanej v čl. I. bode 3. písm. d) tejto 
zmluvy vo výške 1.699,56 EUR 

 
 (spolu ďalej len "Postupované pohľadávky" alebo "Predmet prevodu"). 
 
2. Postupník všetky Postupované pohľadávky špecifikované v bode 1. tohto článku v ich 

celkovej hodnote 7.897,80 EUR prijíma do svojho výlučného vlastníctva a zaväzuje sa za 
ňu uhradiť Postupcovi odplatu vo výške a spôsobom dohodnutým v bode 3. tohto článku. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli na odplate (kúpnej cene) za postúpenie všetkých Postupovaných 

pohľadávok špecifikovaných v bode 1. tohto článku vo výške 7.897,80 EUR (slovom: 
sedemtisíc osemsto deväťdesiat sedem eur a osemdesiat centov) (ďalej len "Odplata"). 
Výška Odplaty sa tak rovná výške nominálnej hodnoty všetkých Postupovaných pohľadávok. 
Odplatu sa zaväzuje Postupník uhradiť na základe faktúry vystavenej Postupcom, ktorú 
Postupca vyhotoví a odošle Postupníkovi po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. Postupca vyhotoví faktúru do 10 dní dní odo dňa podpisu tejto zmluvy. Lehota 
splatnosti je 15 dní od dátumu vystavenia faktúry. 

 
4. Náklady na úradné osvedčenie podpisov na tejto zmluve si každá zmluvná strana hradí 

samostatne. 
 
 

Článok III. 
Ostatné ustanovenia 

 
1. Postupca sa zaväzuje v zmysle § 526 ods. 1 Občianskeho zákonníka bez zbytočného odkladu 

po uzavretí tejto zmluvy oznámiť Úpadcovi a správcovi konkurznej podstaty Úpadcu 
postúpenie Predmetu prevodu na Postupníka. 

 
2. Postupca zaväzuje odovzdať Postupníkovi všetky doklady týkajúce sa Predmetu prevodu 

poskytnúť Postupníkovi súčinnosť a všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú 
Postupovaných pohľadávok. 

 
3. Postupník berie na vedomie, že na vykonávanie práv plynúcich z prihlásenia pohľadávky 

v Konkurze je potrebné, aby požiadal súd o potvrdenie nadobudnutia prevádzanej časti 
Pohľadávky v zmysle § 26 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení 
neskorších predpisov. Návrh na potvrdenie prevodu časti Pohľadávky musí byť doložený 
listinami, ktoré prevod časti Pohľadávky preukazujú s úradne osvedčenými podpismi. 

 
4. Postupca vyhlasuje, že neexistuje žiadna dohoda medzi ním a Úpadcom či iná prekážka, 

ktorá by vylučovala postúpenie Predmetu prevodu alebo jeho časti na Postupníka. Postupca 
vyhlasuje, že Postupované pohľadávky, ktoré sú predmetom prevodu podľa tejto zmluvy, nie 
sú zaťažené žiadnymi právami tretích osôb. 

 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto zmluve, sa 

riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä 
Občianským zákonníkom a Obchodným zákonníkom. 

 
2. Táto zmluva je vyhotovaná v šiestich rovnopisoch, z ktorých Postupca obdrží štyri 

vyhotovenia a Postupník dve vyhotovenia. Najmenej dve vyhotovenia budú obsahovať 



úradne osvedčené podpisy zmluvných strán, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 
jednom takomto vyhotovení. 

 
3. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou na základe súhlasu obidvoch zmluvných 

strán. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že fyzické osoby podpisujúce túto zmluvu menom zmluvných 

strán, sú oprávnené konať menom zmluvných strán a ich oprávnenie uzavrieť túto zmluvu 
menom zmluvných strán nie je ničím obmedzené.  

 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, zmluvu uzatvárajú slobodne 

a vážne, bez nátlaku či tiesne, zmluvu si pozorne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu 
s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

 
6. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

deň nasledujúci po jej zverejnení na webovom sídle Postupcu podľa ustanovenia §47 ods. 
ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 
 
Postupca:      Postupník:  
 
 
V Bratislave, dňa .....................   V Bratislave, dňa ........................ 
 
  
 
 
.......................................   ............................................ 
JUDr. Ivo Nesrovnal     JUDr. Martin Jakeš 
primátor Hlavného mesta SR Bratislavy   konateľ Falcon Legal s.r.o. 
 
 



























  
Výpis  

zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   
konaného dňa 9.2.2015 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 3 
Návrh na schválenie Zmluvy o postúpení pohľadávok Hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť Zmluvu o postúpení pohľadávok medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou 
Falcon Legal, s.r.o., IČO: 47 522 909, so sídlom:Dunajská 33, 811 08 Bratislava, ktorej predmetom je 
postúpenie pohľadávok v súhrnnej výške 7 897,80 EUR za kúpnu cenu vo výške 7 897,80 EUR 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 11 , za: 11 , proti: 0  , zdržal sa:   
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 9.2.2015 
 
 
 
 
 
 



Návrh na schválenie Zmluvy o postúpení pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy 

kód uzn.: 5.11.2 

                     6.2  

 

Uznesenie č. 54/2015 
     zo dňa 12.03.2015 

  
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť Zmluvu o postúpení pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy so spoločnosťou 

Falcon Legal, s.r.o., IČO 47522909, so sídlom Dunajská 33, 811 08 Bratislava, ktorej 

predmetom je postúpenie pohľadávok v súhrnnej výške 7 897,80 Eur za kúpnu cenu                      

vo výške 7 897,80 Eur. 

 


