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Návrh uznesenia

Mestská rada po prerokovaní

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť odpis pohľadávky od Viliama Zemanoviča, bytom Semerovo 61, vo výške 9 675,70
€, ktorú tvorí neuhradená škoda spôsobená nevyúčtovaním pokutových blokov z roku 1999 z
dôvodu úmrtia povinného a zastaveného dedičského konania pre jeho nemajetnosť.

Dôvodová správa

Predmet:

Návrh na odpísanie pohľadávky vo výške 9 675,70 €

Dlžník:

Viliam Zemanovič, Semerovo 61,

Špecifikácia pohľadávky:
Pohľadávka predstavuje neuhradenú škodu spôsobenú
pokutových blokov prevzatých za okresnú stanicu Ružinov v roku 1999.

nevyúčtovaním

Skutkový stav:
Viliam Zemanovič, bývalý zamestnanec Hlavného mesta SR Bratislavy,
zaradený ako veliteľ okresnej stanice Ružinov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy
nevyúčtoval pokutové bloky prevzaté v roku 1999. Rozsudkom Okresného súdu Bratislava II
sp. zn. 3T 71/04 zo dňa 11.11.2004, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť
18.1.2005 bol uznaný vinným zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného
činiteľa v jednočinnom súbehu s trestným činom sprenevery a bol zaviazaný k náhrade
spôsobenej škody. Viliam Zemanovič zomrel 6.9.2010.
Dňa 24.11.2010 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava prihlásilo
pohľadávku do dedičského konania po Viliamovi Zemanovičovi u súdneho exekútora JUDr.
Marty Botkovej, Notársky úrad, Nové Zámky. Prihlásenie pohľadávky bolo prevzaté
6.12.2010.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava dostalo z Notárskeho úradu
v Nových Zámkoch oznámenie, č. k.: 16D 1294/2010 D not 236/2010 z 12.11.2015 o tom, že
dedičské konanie po poručiteľovi Viliamovi Zemanovičovi bolo zastavené v zmysle
ustanovenia § 175 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku pre nemajetnosť. Spis bol vrátený
Okresnému súdu v Nových Zámkoch 15.6.2011.
Na základe vyššie uvedených dôvodov s poukázaním na
ustanovenie § 15, ods. 1, písm. a) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR
Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy,
navrhujeme odpísať pohľadávku vo výške 9 675,70 €.

Navrhované riešenie:
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme materiál v tomto rozsahu
prerokovať a odporučiť k schváleniu na odpísanie pohľadávky vo výške 9 675,70 €.

Príloha

