
1.   SWEDAC-ECO, spol.s r.o., Senecká cesta ,  931 01 Šamorín,   IČO: 31 102 727 
nebytový  priestor:     Blumentálska 8,      VS 407 044      dlžná suma:   197 980,50 Sk   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
        
         Na základe zmluvy o nájme zo dňa 4.3.1993 užíval nájomca SWEDAC-ECO, spol. s r.o. 
nebytové priestory nachádzajúce sa v domovej nehnuteľnosti Blumentálska 8 v Bratislave.  
Počas nájomného vzťahu vznikla pohľadávka na nájomnom a za služby spojené s nájmom  
 v sume 197 980,50 Sk za obdobie rokov 1995 – 1997.  

Pohľadávka sa vymáhala prostredníctvom Okresného  súdu v Dunajskej Strede, ktorý 
rozsudkom  č.k. 5C 36/98-108 zo dňa 13.7.2000 zaviazal dlžníka k úhrade vymáhanej čiastky.  
Dlžník pohľadávku neuhradil, preto bol podaný návrh na exekúciu.  

V rámci exekučného konania bolo zistené, že na majetok dlžníka bol podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu, ktorý však Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 2 K 59/97  zamietol 
pre nedostatok majetku dlžníka. Z uvedených dôvodov bolo exekučné konanie zastavené  
Okresným súdom v Dunajskej Strede dňa 8.12.2005. Spoločnosť bola zrušená a vymazaná 
z obchodného registra dňa 22.12.2005.    
Pohľadávka  vo výške 197 980,50 Sk sa stala nevymožiteľnou.                
 
  
2. OTEX-textil,  š.p. v  likvidácii,   Oravská  cesta  3,   010 01   Žilina,   IČO:   00 157 147 
PJ: Hurbanovo nám. 5,  811 02 Bratislava 
nebytový  priestor:  Obchodná 22,              VS 406 299              dlžná suma:    357 990,69  Sk   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
          
     OTEX – textil, š.p. v likvidácii  užíval  do 13.6.1996 v zmysle nájomnej zmluvy uzavretej 
dňa 3.12.1968 a 4.1.1993 nebytové priestory v domovej nehnuteľnosti Obchodná 22. Počas 
trvania nájomného vzťahu vznikla pohľadávka v sume 357 990,69 Sk za neuhradené nájomné 
a služby spojené s nájmom  za obdobie rokov 1993 až 1995. 
Pohľadávka bola  prihlásená a uplatnená u likvidátora štátneho podniku, zaplatená však 
nebola.  

OTEX – textil, š.p. v likvidácii bol zrušený a dňa  13.11.2007 bol vymazaný 
z obchodného registra.   
Pohľadávka v sume 357 990,69 Sk sa stala  nevymožiteľnou.  
  
 
3.  Zelenina Bratislava, š.p. v likvidácii,  Mýtna 15, 813 80 Bratislava,  IČO: 00 157 074   
nebytový  priestor:  Mýtna 15,            VS 444 003, 444 074       dlžná suma:   302 484,26 Sk    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
  
 
Zelenina  Bratislava, š.p. v likvidácii  odoberal teplo a teplú úžitkovú vodu  do 31.12.1995 v 
zmysle zmluvy uzavretej dňa 12.10.1993 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody v 
domovej nehnuteľnosti Mýtna 15.  Počas trvania odberateľsko- dodávateľského vzťahu, do 
31.12.1995 vznikla pohľadávka v sume 302 484,26 Sk, za neuhradené   služby  za obdobie 
rokov 1994 až 1995. 
Pohľadávka bola prihlásená a uplatnená u likvidátora štátneho podniku, zaplatená však 
nebola.    
           Zelenina  Bratislava, š.p. v likvidácii  bol zrušený a dňa 11.6.2001 bol vymazaný 
z obchodného registra.   
Pohľadávka v sume 302 484,26 Sk sa stala  nevymožiteľnou.  
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4. SOBA, a.s.,   Magnetova  2,   831 04  Bratislava,    IČO:  31 393 021  
nebytový priestor:   Ventúrska 8             VS 903 969                  dlžná  suma:  131 788,49 Sk    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
              

Na základe zmluvy o nájme zo dňa 10.1.1996 užíval nájomca SOBA, a. s. nebytové 
priestory nachádzajúce sa v domovej nehnuteľnosti Ventúrska 8 v Bratislave.  Počas 
nájomného vzťahu vznikla pohľadávka na nájomnom a za služby spojené s nájmom v sume 
131 788,49 Sk za obdobie rokov 1995 – 1996.  
Pohľadávka nebola včas uplatnená na súde a v súčasnosti je premlčaná.   
 
 
 
5. Herková Emília,   Rajčianska  28,    821 07  Bratislava   
nebytový priestor:   Medená 35          VS 402 685                  dlžná suma:  176 010,44 Sk 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––         
                                                                      

 Na základe zmluvy o nájme zo dňa 29.3.1991 užíval nájomca Ing. Emília Herková    
nebytové priestory nachádzajúce sa v domovej nehnuteľnosti Medená 35 v Bratislave.  Počas 
trvania nájomného vzťahu   do  30.9.1998 vznikla pohľadávka na nájomnom a za služby 
spojené s nájmom v sume 272 725,94 Sk za obdobie rokov 1993 – 1998.  
Dňa 13.1.2000 bola  na Okresný súd Bratislava II  podaná  žaloba za účelom vymáhania 
nedoplatkov vo výške 272 725,94 Sk.  Po podaní žaloby uhradila dlžníčka 96 715,50 Sk istiny 
a trovy konania 3 868,00 Sk.  V priebehu  súdneho konania v zostávajúcej časti pohľadávky 
176 010,44 Sk vzniesla námietku premlčania, ktorú súd uznal a konanie v tejto časti  
uznesením č. k. 16C 16/00-162 zo dňa 5.10.2005 zastavil.     
Pohľadávka v sume 176 010,44  Sk  sa stala  nevymožiteľnou.  
 
 
 
6. Zahradníková Gabriela,   Bezručova 8,  811 01 Bratislava   
nebytový priestor:  Bezručova 8         VS  902 231                       celková suma:  180 660,85 Sk   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                             
         Na základe zmluvy o nájme zo dňa 9.6.1995 užíval nájomca Zahradníková Gabriela    
nebytové priestory nachádzajúce sa v domovej nehnuteľnosti Bezručova 8 v Bratislave.  
Počas trvania nájomného vzťahu   do  19.7.1997 vznikla pohľadávka v sume 180 660,85 Sk, 
za obdobie rokov 1995 – 1997. 
         Dňa 22.6.2001 bola  na Okresný súd Bratislava I  podaná žaloba za účelom vymáhania 
pohľadávky.  Súd  pohľadávku  neuznal  z  dôvodu  premlčania  a konanie zastavil uznesením  
č.  14C  88/01-23 zo dňa 20.2.2002.    
Pohľadávka v sume 180 660,85 Sk sa stala nevymožiteľnou. 
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7. Vlčia svorka,  obč. združenie,  (teraz Dúha),  Pražská 11,  816 36 Bratislava    
nebytový priestor:   Krížna 6       VS  444 010                    celková suma:  173 337,04 Sk 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
                       
   Občianske združenie Vlčia svorka užívalo od 1.5.1994 do 31.12.1998 nebytový 
priestor  nachádzajúci sa v suteréne domovej nehnuteľnosti Krížna 6 v Bratislave. Pohľadávka 
vo výške 173 337,04 Sk vznikla na nájomnom a za služby spojené s nájmom. Vzhľadom na 
to, že nájomná zmluva s uvedeným občianskym združením uzavretá nebola, pohľadávka 
mohla byť vymáhaná len ako bezdôvodné obohatenie zo strany užívateľa. V  čase 
spracovávania podkladov k tejto pohľadávke (rok 2001) však náš nárok na vydanie 
bezdôvodného obohatenia, ktorý sme si mohli uplatniť súdnou cestou do dvoch rokov, bol už 
premlčaný. 
              Od roku 1999 je uvedený subjekt registrovaný na Ministerstve vnútra SR ako 
Občianske združenie Dúha.  
 
 
 
8.WISBA, spol. s r.o.,  Myslenická 156,  902 03 Pezinok,  IČO:  34 097 121 
nebytový priestor:  Medená  16          VS  902 803              dlžná suma:  437 164,20 Sk  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––       
                                 

Na základe zmluvy o nájme zo dňa 9.8.1995 užíval nájomca WISBA, spol. s r.o. 
nebytové priestory nachádzajúce sa v domovej nehnuteľnosti Medená 16 v Bratislave.  Počas 
trvania nájomného vzťahu vznikla pohľadávka v sume 437 164,20 Sk za obdobie rokov 1995 
– 1997.  

Dňa 20.2.1998 bola na Okresný súd v Pezinku  podaná  žaloba pre neuhradenie 
nedoplatkov  vo výške   437 164,20 Sk.  Okresný súd v Pezinku dňa 9.2.1999 vydal rozsudok  
č.k. 5C 162/98, ktorým zaviazal dlžníka k úhrade istiny  vo výške 437 164,20 Sk. Dlžník 
pohľadávku neuhradil, preto bol dňa 28.1.2000 podaný návrh na vykonanie exekúcie.  

Okresný súd Bratislava III však uznesením č. 11 Er 92/00-22 zo dňa 7.8.2007 exekúciu 
pre nemajetnosť dlžníka zastavil.     
 
 
 
9. HOFMANN, spol. s r.o.,  Sokolská  18,   811 04 Bratislava,  IČO:  35 680 385   
nebytový priestor:   Panská 29,                 VS  905 101        celková suma:   729 932,70 Sk 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                 

Na základe zmluvy o nájme zo dňa 14.7.1997 užíval nájomca nebytové priestory na 
Panskej ulici 29 ako cestovnú kanceláriu s galériou. Pohľadávka vo výške 729 932,70 Sk 
vznikla na nájomnom a za služby spojené s nájmom za obdobie  rokov 1996 – 1998 a bola 
vymáhaná podaním žaloby na Okresný súd Bratislava I dňa 28.7.1998. 

Dňa 15.3.2002 vydal Okresný súd Bratislava I rozsudok, č.k. 15C 88/98-21,  ktorým 
zaviazal  dlžníka uhradiť pohľadávku. 

Dlžník tento nedoplatok nezaplatil, preto bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. 
Exekučné konanie však bolo Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. 1 Er 187/2003 

zo dňa 6.11.2006 zastavené z dôvodu nemajetnosti dlžníka. 
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10. Bendžela Jozef,   Panenská  36,   811 03  Bratislava 
nebytový priestor:  Podjavorinskej 8,           VS  402 9060             dlžná suma: 746 973,10 Sk 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
                    
 Zmluvou o nájme zo dňa 16.12.1993, uzatvorenej na dobu určitú do 1.6.1998,  sa stal  
Jozef Bendžela nájomcom nebytových priestorov situovaných na prízemí a v suteréne 
domovej nehnuteľnosti  na Podjavorinskej 8 v Bratislave. 
Vzhľadom k tomu, že si nájomca neplnil povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy boli 
podané žaloby na  Okresný súd Bratislava I nasledovne:  
1. žaloba     
Podaná dňa  9.11.1996 na Okresný súd Bratislava I na vydanie platobného rozkazu  na dlžnú 
sumu za neplatenie nájomného a služieb za  rok 1994 a 1995 v sume  269 236,80 Sk. 
Súd vydal  dňa 7.2.1997 platobný rozkaz č. 22 Cb 125/95 na sumu 269 237,00 Sk, ktorým 
zaviazal dlžníka  uhradiť nedoplatok. 
Dlžník nedoplatok nezaplatil, preto bol podaný návrh na výkon exekúcie a bola mu doručená 
aj výpoveď nájomnej zmluvy. Priestory však dlžník dobrovoľne neuvoľnil, preto bolo 
potrebné požiadať  Okresný súd Bratislava I o vydanie súhlasu k nútenému vyprataniu 
priestorov. Do rozhodnutia súdu dlžník priestory užíval ďalej, pričom nedoplatok na 
nájomnom sa zvyšoval.     
2. žaloba 
Podaná 1.10.1997 na Okresný súd Bratislava I na vydanie platobného rozkazu  za neplatenie 
nájomného a služieb  za  obdobie rokov 1995 – 1997  v sume 477 736,30 Sk. 
Platobný rozkaz, ktorým súd zaviazal dlžníka k úhrade pohľadávky vo výške  477 736,30 Sk 
bol vydaný dňa 29.5.1998. 
Dlžník nezaplatil  pohľadávku, preto bol podaný  ďalší návrh na výkon exekúcie.  
Exekučné  konanie   na  vymoženie  pohľadávky  vo  výške  269 236,80 Sk však Okresný súd 
Bratislava I zastavil  uznesením  č. Er 253/1997  zo  dňa  18.8.2005  pre  nemajetnosť  dlžníka  
a exekučné konanie  na vymoženie pohľadávky vo výške 477 736,30 Sk zastavil Okresný súd 
Bratislava I  uznesením  č. Er 1083/1998  zo  dňa  16.2.2007  z  dôvodu nemajetnosti a úmrtia 
dlžníka. 
Jozef Bendžela zomrel dňa 9.9.2005 nemajetný, preto naša pohľadávka nebola uspokojená ani 
v dedičskom konaní. 
Pohľadávka v sume 746 973,10 Sk sa stala nevymožiteľnou.  
 
 
 
11. Edita Tupá,   Pod záhradami  2,  Bratislava 
nebytový priestor:    Radlinského 4,          VS  555 019       dlžná suma: 179 437,75 Sk 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
 
 Pani Edita Tupá  užívala nebytové priestory  v suteréne a na prízemí domu na  
Radlinského  4  v  Bratislave bez nájomnej zmluvy.  Počas obdobia rokov 1994 – 1998 
vznikol nedoplatok na nájomnom a  za poskytované služby v sume 179 437,75 Sk, ktorý  
Edita Tupá neuhradila.  
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 Pohľadávka bola vymáhaná prostredníctvom  Okresného  súdu  Bratislava II. podaním 
žaloby o vydanie bezdôvodného obohatenia. Okresný súd Bratislava II  však našu pohľadávku 
neuznal   a rozsudkom  č. 17C 175/02-71 zo dňa 19.1.2006 náš  návrh zamietol z dôvodu 
neunesenia dôkazného bremena (predložené dôkazy neboli dostatočné).   
Pohľadávka v sume 179 437,80 Sk sa stala nevymožiteľnou. 
                                                            
 
 
 
12. Teplanová  Katarína,    Fraňa  Kráľa  19,   Bratislava             
byt:  Fraňa Kráľa 19                         VS  6699                     celková suma:  124 653,69 Sk   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––– 
 
  
  Pani Teplanová Katarína obývala 3-izbový byt v domovej nehnuteľnosti na ulici Fraňa 
Kráľa 19 v Bratislave ako podielová spoluvlastníčka domu. Správu domu vykonávala SaÚD 
v zmysle dohody o správe zo dňa  12.4.1985. 
Vzhľadom k tomu, že p. Teplanová neuhrádzala predpísané zálohy na nájomné a poskytované 
služby od roku 1993 do ukončenia správy SaÚD dňa 31.12.1998, vznikol jej nedoplatok vo 
výške 124 653,58 Sk. 
          Pohľadávka bola vymáhaná prostredníctvom  Okresného súdu Bratislava I, ktorý však 
našu pohľadávku neuznal  a rozsudkom č.k. 10C 137/96 zo dňa 12.9.2007 náš návrh v celom 
rozsahu zamietol, pretože  výška  žalovanej pohľadávky nebola preukázaná hodnoverným 
spôsobom (predložené dôkazové  materiály súd neuznal).   
Pohľadávka 124 653,69 Sk sa stala nevymožiteľnou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


