
1.  Bratislavské reštauračné služby, m.p. v likvidácii, Štefánikova 31, 811 05 Bratislava 
nebytový priestor:  Štefánikova 31,            VS 404 042                  suma: 137 000,70 Sk     
 
 Bratislavské reštauračné služby, m.p. v likvidácii (BARES, m.p. v likvidácii) užívali 
do 31.12.1994 v zmysle nájomnej zmluvy uzavretej dňa 17.12.1990 nebytové priestory v 
domovej nehnuteľnosti Štefánikova 31. Počas obdobia nájomného vzťahu, do 31.3.1994 
vznikla pohľadávka v sume 137 000,70 Sk. 
Dňa 24.10.1996 bola podaná žaloba na Okresný súd Bratislava I o vydanie platobného 
rozkazu na dlžnú sumu 137 000,70 Sk, za neuhradené nájomné a služby za rok 1994. 
     Mestský podnik BARES však v roku 1994 už bol v likvidácii, nedoplatok neuhradil a dňa 
6.9.1995 bol zrušený a vymazaný z obchodného registra. Okresný súd Bratislava I konanie 
zastavil dňa 16.2.1998.  
Pohľadávka v sume 137 000,70 Sk  sa stala  nevymožiteľnou.  
 
 
2.  ALFA OMEGA SOFTWARE, spol. s r.o. v likvidácii,    Jasovská 1,   851 03 Bratislava                
nebytový  priestor:   Sedlárska 6,        VS 402 979                       suma:  591 254,00 Sk 
 

Spoločnosť ALFA OMEGA SOFTWARE, spol. s  r.o. užívala nebytové priestory 
nachádzajúce sa v domovej nehnuteľnosti Sedlárska 6 od 17.7.1992 do 29.3.1994. Počas 
obdobia nájmu vznikla pohľadávka v sume 591 254,00 Sk, ktorá bola vymáhaná 
prostredníctvom Obvodného súdu Bratislava III.  Platobným rozkazom  č. k.  8 Cb 189/97-8  
zo dňa  10.7.1995 (právoplatný a vykonateľný dňom 4.8.1995) súd rozhodol, že dlžník je 
povinný dlžnú sumu  uhradiť.  Dlžník  pohľadávku neuhradil, preto pohľadávka   bola 
vymáhaná v  exekučnom konaní.   

V roku 1996 spoločnosť vstúpila do likvidácie a z dôvodu nemajetnosti  Okresný súd 
Bratislava III  Uznesením  č. Er 729/97-16 zo dňa 1.3.2006  exekúciu zastavil.   
Pohľadávka v sume 591 254,00 Sk sa stala  nevymožiteľnou. 
 
 
3.  PUCCIO a  VERONIKA spol. s r.o., Dunajská 138,    900 46 Most pri Bratislave 
nebytový  priestor:  Panská 29,          VS 402 729                         suma: 117 023,75 Sk 
 
 V zmysle zmluvy o nájme zo dňa 11.1.1991 užívala do 31.3.1993 spoločnosť 
PUCCIO a VERONIKA, spol. s r.o. nebytové priestory v dome Panská 29 v Bratislave, pre 
účely cestovnej kancelárie. 
Počas tohto obdobia vznikla pohľadávka v celkovej sume 117 023,75 Sk za neuhradené 
nájomné a poskytované služby  za  II. – IV. štvrťrok 1992 a I. štvrťrok 1993. 
Pohľadávka bola vymáhaná cestou Obvodného súdu Bratislava  III, č.k. 16 Cb 262/98-57 
(platobný rozkaz 1 ROB/315/97 právoplatný a vykonateľný 28.5.1998). Dlžník pohľadávku 
neuhradil, preto bola  vymáhaná v exekučnom konaní.  
Okresný súd Bratislava III rozhodnutím  sp. zn. 39 Er 738/2000, exekučné konanie dňa  
26.10.2007 zastavil pre nemajetnosť dlžníka . 
Pohľadávka  v sume 117 023,75 Sk sa stala  nevymožiteľnou. 
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 4.  ALVIN, spol. s r.o., Krížna 1, Bratislava      
nebytový  priestor:  V. Karadžiča 47 ,         VS 407 059                   suma:   351 886,60 Sk 
                 
 Uzavretím zmluvy o nájme dňa 13.4.1992 sa stala spoločnosť ALVIN, spol. s r.o. 
nájomcom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v dome V. Karadžiča 47, pre účely 
pohostinského zariadenia. Priestory boli zápisnične odovzdané 19.10.1994.  
Počas obdobia užívania priestorov vznikla pohľadávka v celkovej výške 351 886,60 Sk za 
neuhradené vyúčtovania služieb 1992, 1993, 1994 a nájomného za II. a  časť IV. štvrťroka 
1994. Pohľadávka bola žalovaná, platobný rozkaz bol vydaný Okresným súdom Bratislava I, 
č. k. 27 Cb 167/96-28 nadobudol právoplatnosť 26.2.1998. Dlžník pohľadávku neuhradil, 
preto bola vymáhaná v exekučnom konaní, avšak neúspešne, pre nedostatok majetku.   
 Spoločnosť bola zrušená Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K 123/00-87 
zo dňa 21.6.2002 a vymazaná z obchodného registra dňa 15.7.2003. Z tohto dôvodu súd 
exekučné konanie č. 41 Ex 58/98 dňa 19.6.2006 zastavil.  
Pohľadávka v sume 351 886,60 Sk  sa stala  nevymožiteľnou. 
 
  
5.  Správa pôšt a telekomunikácií, š.p., Nám. Slobody 6, 817 54 Bratislava 
nebytový priestor:  Nám. 1. mája 7,                VS 406 550                    suma:   130 107,90 Sk 
 

Na základe zmluvy o nájme zo dňa 2.7.1991 bola Správa pôšt a telekomunikácií, š.p., 
neskôr Slovenské telekomunikácie, a.s., nájomcom nebytových priestorov v dome na Nám. 
1.mája 7, ktoré užívali ako kancelárie. Nájomný vzťah skončil výpoveďou zo dňa 27.3.1996. 
Odporca však priestory užíval do 30.9.1998. 
Za obdobie rokov 1995 - 1998 vznikla pohľadávka v sume 130 107,90 Sk za neuhradené 
nájomné a vyúčtované náklady za poskytované služby. 
 Dňa 20.12.2002 bol  na Okresný súd Bratislava I zaslaný návrh na začatie konania o 
zaplatenie istiny 130 107,90 Sk. Cestou Okresného súdu Bratislava I nám bolo doručené 
vyjadrenie  nástupcu  Slov. telekomunikácií a.s., Slovak Telecom, a.s., ktorá  pokladá 
pohľadávku za premlčanú a z týchto dôvodov žiadala žalobu zamietnúť. 
Uznesením č.k. 30 Cb 255/02,38 súd konanie dňa 27.9.2004 zastavil. 
Pohľadávka v sume 130 107,90 Sk je nevymožiteľná.  
 
 
 
6.  Elvis s.r.o., Obchodná 27, 811 06 Bratislava                 
adresa  nebytového priestoru:   Obchodná 27, VS 555 012                  suma:   112 007,62 Sk 
  
  Spoločnosť Elvis, s.r.o. je 1/2 spolu vlastníkom domu na Obcodnej 27 v Bratislave. 
Ako spoluvlastník užíval na základe dohody zo dňa 30.9.1993 nebytový priestor na prízemí 
domu. Spoločnosť priestory užívala, avšak neplatila úhradu za odobraté služby za obdobie 
rokov 1995 – 1998 v celkovej sume 142 397,52 Sk. 
 Dňa 23.1.2002 bol podaný na Okresný súd Bratislava I návrh na začatie konania o 
zaplatenie 142 397,52 Sk. 
Na pojednávaní konanom 21.12.2004, č.k. 22 C 16/02-38 bol návrh v časti 112 007,62 Sk 
späť vzatý z dôvodu vznesenia námietky premlčania zo strany odporcu. Vo zvyšku 30 389,90 
Sk súd konanie rozhodnutím č.k. 22 C 16/02 – 47 zo dňa 15.2.2005 zastavil, pretože odporca 



pohľadávku v sume 30 389,90 Sk uhradil, ako aj úrok z omeškania 15 248,00 Sk a trovy 
konania. 
Pohľadávka v sume 112 007,62 Sk je nevymožiteľná. 
 
 
 
7.  Ing. Vladimír Andráš, Dostojevského rad 1, 844 09 Bratislava                
adresa  nebytového priestoru:   Nám. SNP 23,   VS 402 913                  suma:   491 543,30 Sk 
    
 V zmysle zmluvy o nájme zo dňa 27.2.1992 bol  Ing. Vladimír Andráš nájomcom 
nebytových priestorov v dome Nám. SNP 23. Predmetné priestor y užíval do 31.12.1997.  
Po vyúčtovaní zaplatených preddavkov na poskytované služby so skutočnými nákladmi 
vznikol nedoplatok za rok 1996 a 1997 v sume 491 543,34 Sk. 
 Návrhom podaným 10.7.2000 Okresnému súdu Bratislava I sme žiadali o začatie 
konania o zaplatenie 491 543,34 Sk. 
 Na pojednávaní konanom 30.3.2005 Ing. Andráš, cestou právnej zástupkyne vzniesol 
námietku premlčania na celú žalovaná sumu.  
Uznesením č.k. 19 C 95/00-83 súd konanie  1.6.2005 zastavil. 
Pohľadávka v sume 491 543,34 Sk je nevymožiteľná. 
 
 
8. JUDr. Ľudmila Kupková-Vášová,  Medená 15, 811 02 Bratislava            
adresa  nebytového priestoru: Kozia 12, VS  402 689            suma   726 322,50 Sk 
  
Pohľadávka vo výške 726 322,50 Sk  vznikla na nájomnom za nebytové priestory – kancelárie, 
na Kozej  12 za obdobie 1995 až 1998. 
 Táto pohľadávka mestskej časti bola uznaná rozhodnutím súdu a postúpená exekútorovi 
na vymáhanie, pretože dlžník ju dobrovoľne neuhradil.  
 V exekučnom konaní nebol zistený žiadny majetok, ktorý by mohol byť speňažený, 
preto exekučné konanie bolo zastavené. 
 
 
 
9.  Petřeková Drahoslava, 900 68 Plavecký Štvrtok   
adresa  nebytového priestoru:  Mýtna 27, VS  408 020                  suma    277 861,40 Sk  
  

Pohľadávka vo výške 277 861,40 Sk vznikla na nájomnom za nebytové priestory – 
predajňa elektroniky, na Mýtnej 27  za obdobie 1992 až 1995. 
 Táto pohľadávka mestskej časti bola uznaná rozhodnutím súdu a postúpená exekútorovi 
na vymáhanie, pretože dlžník ju dobrovoľne neuhradil.  
 V exekučnom konaní nebol zistený žiadny majetok, ktorý by mohol byť speňažený, 
preto exekučné konanie bolo 16.2.2007 zastavené. 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.  TIDI s.r.o.,  Nám. SNP 8, 811 06 Bratislava 
adresa  nebytového priestoru:  Obchodná 46, VS 905004                      suma   239 450,10 Sk 
 
 Pohľadávka vo výške 239 450,10 Sk vznikla na nájomnom za nebytové priestory – 
predajňa keramiky a bistro, na Obchodnej 46  v roku 1997 – 1998. 
Táto pohľadávka mestskej časti bola  uznaná  rozhodnutím  súdu  a postúpená exekútorovi na 
vymáhanie, pretože ju dlžník dobrovoľne neuhradil. 
V rámci exekučného konania sa zistilo, že dlžník je nemajetný nevlastní žiadnu nehnuteľnosť  
ani hnuteľný majetok, ktorým by bolo možné našu pohľadávku uspokojiť. Z uvedených dôvodov 
bolo exekučné konanie zastavené.  

 
 
 
priezvisko meno dlžníka:  BIOFOND        celková suma: 189 796,67 Sk 
adresa  priestoru:        Gorkého 13       z toho istina:    189 796,67 Sk 
sídlo:   Nitrianska 5, 810 00 Bratislava        príslušenstvo:   0 
identifikačný znak:    00 597 252                    
variabilný symbol:                      402 063 
 
 
Na základe zmluvy o nájme zo dňa 10.2.1993 užíval nájomca BIOFOND nebytové priestory 
nachádzajúce sa v domovej nehnuteľnosti Gorkého 13 v Bratislave.  
 Počas nájomného vzťahu vznikla pohľadávka v sume 189 796,67 Sk za obdobie rokov 1993 – 
1995. Dňa 27.11.1995 bol na Okresný súd I podaný návrh na vydanie platobného rozkazu. 
Rozsudkom  č.k. 17C 424/95-29 vydaným 17.10.1995 (právoplatný   12.12.1996) bol dlžník 
zaviazaný k úhrade pohľadávky.  Vzhľadom k tomu, že   dlžník pohľadávku neuhradil, požiadali 
sme  výkon rozhodnutia exekútora.  
V rámci exekučného konania sa zistilo, že dlžník je nemajetný nevlastní žiadnu nehnuteľnosť ani 
hnuteľný majetok, ktorým by bolo možné našu pohľadávku uspokojiť. 
Z uvedených dôvodov dňa 22.4.2005 bolo exekučné konanie zastavené 


