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Informácia o stave  a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto  k 31.12.2007 

 
      V časovom slede predchádzajúcich  rokov úhrnné účtovné saldo pohľadávok má klesajúcu 
tendenciu. Súčasne sa mení ich vnútorná štruktúra - priebežne je ovplyvňovaná časovými 
preplatkami, odpisom a vysporiadaním niektorých skupín pohľadávok a vznikom iných.  
 
      Medziročný vývoj nedoplatkov sledovaných v účtovníctve miestneho úradu v tis. Sk: 
                                                     

Obdobie nedoplatky z toho: po 
splatnosti 

Stav k 31.12.2003 256 776    189 894 
Stav k 31.12.2004 247 656     187 761 
Stav k 31.12.2005                       181 237    140 565 
Stav k 31.12.2006                      125 149    100 692 
Stav k 31.12.2007                      119 838      97 441  

 
        18,7 % z evidovaných  pohľadávok je v lehote splatnosti a 81,3 % po lehote splatnosti. 
Pohľadávky po lehote splatnosti vymáhali samostatne oddelenie právne a oddelenie 
ekonomiky zmluvných vzťahov a miestnych daní. Vymožiteľnosť pohľadávok je 
u jednotlivých skupín veľmi rozdielna. Náš interný odhad predpokladá  percentuálnu 
vymožiteľnosť u pohľadávok z činnosti zrušenej Správy a údržby domov   k 31.12.2007  do  
18  %.  
 
    V ďalšej časti správy je bližšie komentovaný stav a spôsob vymáhania pohľadávok 
v poradí, ako sú vyčíslené v tabuľkovej časti. Číselný symbol VS v záhlaví tabuľky je 
analytický údaj, pod ktorým sú pohľadávky zachytené v účtovnej evidencii miestneho úradu. 
 
 
1.  Právne oddelenie 
 
VS 4706   
 Súdny spor proti  SPIRIT spol. s r.o. 
     Návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia exekúciou je na základe upovedomenia  
Okresného súdu  Bratislava II neúčinný. Exekučné konanie bolo zastavené pre nemožnosť 
uspokojenia pohľadávky.  Pohľadávka bude z dôvodu  časovej nevymožiteľnosti a likvidácie 
spoločnosti  navrhnutá na trvalé upustenie od vymáhania.  
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VS 9937 
Súdny spor – Račko 
      Exekútorský úrad  Pezinok vydal upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie  
odpísaním z účtu povinného. Nakoľko je pohľadávka čiastočne znižovaná o priebežné úhrady, 
právne oddelenie miestneho úradu  požiadalo exekútorský úrad o pokračovanie vo vymáhaní.   
 
VS 2142 
Pohľadávky za blokové pokuty nezaplatené na mieste  
    Pohľadávka vznikla za uložené blokové pokuty ukladané Mestskou políciou za porušovanie 
VZN v rokoch 2000 a 2001. V súčasnosti  je táto pohľadávka vysporiadaná.     
 
 VS 9935, 2123 
     Súdny spor proti spoločnosti  ŽELSTAV 
     Uznesením Mestského súdu v Bratislave zo dňa 1.2.1996  bol vyhlásený konkurz na 
majetok dlžníka ŽELSTAV-AZ s r.o.. Na základe oznámenia správcu konkurznej podstaty 
bolo vydané rozvrhové uznesenie, ktorým sa schválilo pomerné uspokojenie našej 
pohľadávky, ktorá nám bude likvidátorom vyplatená.   
 
VS 2201      
      Po uplynutí 10-ročnej doby nájmu bol objekt Ubytovacie zariadenie mestskej časti na 
Kopčianskej ul. 90 odovzdaný vlastníkovi – hlavnému mestu SR, k 1. máju 2002. Nedoplatky 
od ubytovaných osôb po ukončení prevádzky dosiahli úhrnnú výšku 637 tis. Sk. Na sumu 339 
tis. Sk boli uplatnené súdne žaloby, zvyšok sú nevymožiteľné pohľadávky voči 
nezamestnaným osobám, poberateľom sociálnych dávok s deťmi, osobám závislým na 
drogách. Bolo ukončených 16 žalôb v sume 93 327,- Sk. Pohľadávky vo výške 298 tis. Sk  
budú z dôvodu  dokladovej nedostatočnosti  a časovej nevymožiteľnosti navrhnuté na trvalé 
upustenie od vymáhania.  
 
2. Ekonomika zmluvných vzťahov a miestnych daní 
 
2.1.) miestne dane 
Na miestnych daniach sme  k 31.12.2007 evidovali nedoplatky vo výške 14 284 tis. Sk. 
Z toho na dani z nehnuteľností vo výške 6 783 tis. Sk. Ide o nedoplatky, ktoré vznikli do 
31.12.2004, pretože od 1.1.2005 je správcom tejto dane Hlavné mesto SR Bratislava. Dane 
v roku 2005 za Staré Mesto vyrubovala ešte naša mestská časť, nedoplatky za tento rok však 
už eviduje a vymáha hlavné mesto. 
     Na poplatkoch z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, ktoré naša 
mestská časť vyberala do 30.4.2004, kedy tento poplatok bol zákonom zrušený, evidujeme  
nedoplatky vo výške 1 316 tis. Sk. 
     Poplatok zo vstupného bol zrušený zákonom s účinnosťou od 1.1.2005. Na tomto poplatku 
evidujeme nedoplatky vo výške 85 tis. Sk. 
     Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubujeme na komunikáciách III. a IV. triedy.  
Na tejto dani nedoplatky činia 5 901 tis. Sk. Daň za užívanie verejného priestranstva na 
komunikáciách I. a II. triedy vyrubuje od 1.1.2005 Hlavné mesto SR Bratislava.   
     Na dani za psa je výška nedoplatkov 68 tis. Sk.  
     Na dani za nevýherné hracie prístroje nedoplatky činia 121 tis. Sk a na dani za predajné 
automaty nedoplatky činia 10 tis. Sk. 
     Nedoplatky vzniknuté na miestnych daniach a poplatkoch sa vymáhajú v zmysle zákona 
SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 
orgánov v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona môže správca dane vymáhať 
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nedoplatky sám v rámci exekučného konania alebo prostredníctvom exekútora 
a v konkurznom konaní. Najúspešnejším spôsobom je exekúcia odpísaním dlžnej sumy z účtu 
daňového dlžníka, prípadne zrážkami zo mzdy. Ďalším spôsobom je prihlásenie pohľadávky 
do konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka. Tento proces je však často zdĺhavý a vo väčšine 
prípadov neúspešný z dôvodu nemajetnosti dlžníka. Prostredníctvom exekútora vymáhame 
najmä tie nedoplatky, kde dochádza k predaju majetku dlžníka. 
     K 31.12.2007 sme evidovali  277 prípadov vymáhaných v exekučnom a konkurznom 
konaní. V ukončených konaniach v  roku 2007 sa vymohli nedoplatky vo výške 1 526 tis. Sk. 
 
Počet prípadov  (nedoplatkov) podľa jednotlivých daní: 
 

daň z nehnuteľností 89 
daň za psa  25 
daň za užívanie verejného priestranstva    135 
poplatok zo vstupného 51 
poplatok z predaja alkoh. náp. a tabak.výr. 35 
daň za nevýherné hracie prístroje 2 
daň za predajné automaty  1 

 
Vývoj  daňových  nedoplatkov k 31.12.2007 oproti stavu k 31.12.2006 v tis. Sk: 
 

Daň z nehnuteľností pokles o  1 390 
Daň za psa pokles o     127 
Daň za užívanie verejného priestranstva nárast  o  1 632 
poplatok z predaja alkoh. náp. a tabak. výr. stav nezmenený 
poplatok zo vstupného stav nezmenený 
Daň za nevýherné hracie prístroje stav nezmenený 
Daň za predajné automaty  nárast  o       10 

 
 
2.2.)   Evidencia zmluvných vzťahov a odpredaja nehnuteľného majetku 
 
   V oblasti správy zmluvných vzťahov a odpredaja nehnuteľného majetku sa vymáhaním 
pohľadávok zaoberá popri inej činnosti 5 pracovníkov referátu ekonomiky zmluvných 
vzťahov. 
 
K 31.12.2007 evidoval referát ekonomiky zmluvných vzťahov: 
A /  1 339  prípadov pohľadávok v hodnote 81 725 tis. Sk v oblasti nájomných vzťahov 
B/   39  prípadov pohľadávok v hodnote 2 769 tis. Sk v oblasti odpredaja nehnuteľného  
       majetku. 
C/  117 prípadov pohľadávok v hodnote 19 679 tis. Sk za ostatné pohľadávky. 
 
Proces vymáhania pohľadávok je zabezpečovaný následnými činnosťami:   
predupomienková činnosť, upomienky,  špecifikácia pohľadávky, príprava materiálu 
k vypracovaniu žaloby (archívne doklady), vypracovanie žaloby, resp. návrhu na vydanie 
platobného rozkazu, ev. súdnych zmierov, dohody o uznaní záväzku, návrhy na exekúciu, 
dosledovanie  úhrad a iné. 
Po neúspešnom vymáhaní formou upomienok a dohôd o splátkach sa činnosťou vymáhania, 
po vypracovaní návrhu na žalobu, zaoberajú pracovníci právneho oddelenia, a to za všetky 
vedené súdne spory a exekúcie. Aktuálne ide o 1 028 prípadov v hodnote 55 502 tis. Sk 
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v oblasti nájomných vzťahov a o 13 prípadov v hodnote  2 241  tis. Sk  v oblasti kúpnych 
zmlúv.    
 
A/ Nájomné vzťahy 
 
Medziročný vývoj celkových pohľadávok evidovaných v oblasti zmluvných vzťahov 
(SaÚD, obecné domy, domy so zmiešaným vlastníctvom,  podielové domy, pozemky  
a záhrady) v tis. Sk. 
 

 
AE 4524   Pohľadávky z činnosti  SaÚD 
      Správa a údržba domov, ako príspevková organizácia mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, spravujúca obecné byty a nebytové priestory bola zrušená k 31.12.1998. Všetky práva 
a povinnosti prešli na miestny úrad. Stav pohľadávok k 1.1.1999, kedy prešli do účtovníctva 
mestskej časti, bol 143 195 tis. Sk. 
      Aktuálny stav k 31.12.2007 je 36 439 tis. Sk. Všetky pohľadávky z činnosti SaÚD boli 
pracovníčkami referátu preskúmané. Ukončené – uhradené žaloby a exekúcie boli 
archivované a zostatky čiastočne neuhradených žalôb (prevažne z dôvodu ich premlčania), sú  
postupne pripravované na trvalé upustenie od vymáhania. V súčasnosti sú všetky nežalované 
pohľadávky, nevymožiteľné pohľadávky s rozhodnutím súdu a pohľadávky nezabezpečené 
dohodami o splátkach po lehote splatnosti, premlčané alebo nevymožiteľné – ide o 326 ks 
pohľadávok v celkovom objeme 14 534 tis. Sk. Schválením upustenia od vymáhania 
a následným odpísaním  nevymožiteľných pohľadávok z účtovnej evidencie by sa zreálnil  
evidenčný stav pohľadávok.   
 
Medziročný vývoj stavu pohľadávok v tis. Sk 
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AE 4522  Pohľadávky za obecné domy protokolárne prevzaté od správcovských 
                 spoločností /voči nájomcom/ 
     V evidencii mestskej časti sa vedú pohľadávky voči nájomcom v domoch v obecnom 
vlastníctve, ktoré do 31.8.2004 spravovali na základe Mandátnej zmluvy správcovské 
spoločnosti.  

 
Pohľadávky evidované k  31.12.2006         391 ks        v sume   12 568 tis. Sk 
Pohľadávky evidované k  31.12.2007      340 ks        v sume   11 930 tis. Sk 
 
 V sledovanom období bolo celkovo vysporiadaných 51  prípadov  v hodnote  524 tis Sk 

a čiastočne vysporiadaných bolo 15  prípadov v hodnote 289 tis. Sk.  
 

 
AE 45     a/ Pohľadávky z činnosti správcovských spoločností – nefinančné 
                b/ Pohľadávky voči správcovským spoločnostiam za obecné domy 
  
        Mandátnou zmluvou o zabezpečení výkonu správy domov v obecnom vlastníctve, boli 
poverené v rokoch 1998-2004 spoločnosti H-PROBYT, spol. s r.o., Staromestská, a.s. a  AB 
správcovská, a.s. Od 1.9.2004 do 30.6.2007 správu domov v obecnom vlastníctve vykonávala 
spoločnosť R.B.I., spol. s r.o. 
a/   K 31.12.2007 správcovská spoločnosť Staromestská a.s. nedodržala záväzok voči 
mestskej časti v oblasti protokolárneho odovzdania pohľadávok za neuhradené základné 
nájomné v obecných domoch  v hodnote 1 033 tis. Sk. Sklz v protokolárnom odovzdaní 
pohľadávok ohrozuje možnosť vymáhania pohľadávok od nájomcov z dôvodu premlčanosti. 
b/ Na základe záverov z predložených vyúčtovaní príjmov a výdavkov základného nájomného 
do roku 2004, boli správcovské spoločnosti zaviazané k finančnému odvodu nepoužitého 
základného nájomného. Odvodová povinnosť nebola splnená u dvoch správcovských 
spoločností, v celkovej hodnote  853 tis. Sk. Správcovská spoločnosť R.B.I., spol. s r.o., 
ktorá bola správou obecných domov poverená do 30.6.2007, splnila zmluvne viazané 
odvodové povinnosti v stanovených termínoch a v plnej výške. 
 
 
AE 4526 Pohľadávky voči správcovským spoločnostiam v domoch so zmiešaným  
                vlastníctvom 
     Ako ďalší okruh pohľadávok sú evidované tie, ktoré sú vykazované u správcovských 
firiem a spoločenstiev. Sú to nevrátené  finančné prostriedky za fond údržby a prevádzky, 
odmena za správu a  za služby. V priebehu roku 2007 bolo zaevidovaných 317 prípadov 
pohľadávok v celkovej hodnote 3 052 tis Sk. Nevysporiadané pohľadávky k 31.12.2007 
predstavujú 34 prípadov v hodnote 154 tis. Sk. Dôvodom vzniku pohľadávok boli 
oneskorené  informácie po odpredaji bytov do osobného vlastníctva a vysporiadanie 
výsledkov vyúčtovania služieb,  ktoré vypracovávajú správcovské spoločnosti. 
 
 
AE 4521  Pohľadávky z nájmu  bytových a nebytových priestorov so zmiešaným 
                 vlastníctvom, pozemkov, stavieb a záhrad 
     Ťažiskovou náplňou referátu ekonomiky zmluvných vzťahov je predpisovanie základného 
nájomného so zálohovým predpisom za služby s nájmom spojené, za byty a nebytové 
priestory v obecných priestoroch, v domových nehnuteľnostiach so zmiešaným vlastníctvom 
a predpisovanie zmluvných vzťahov za prenájom stavieb, pozemkov a záhrad. Stav 
pohľadávok k 31.12.2007 predstavuje hodnotu 25 586 167,56 Sk. Rast pohľadávok je vo 
väčšine prípadov ovplyvnený zvýšením maximálne regulovaných cien za základné nájomné 
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a poskytované služby s nájmom spojené. Pri nesplnení platobnej povinnosti nasleduje 
pohľadávkový systém,  upomienka, vypracovanie žaloby, zaslanie platobného príkazu  
a v konečnom dôsledku exekúcia. V rámci pohľadávkového systému sa zaviedla skrátená 
forma vymáhania, t.j. priamo sa vypracuje návrh na vydanie platobného rozkazu, prípadne na 
začatie konania, a to v prípadoch, kde istina nepresahuje výšku 100 tis. Sk.  
V zmysle platnej novely Občianského zákonníka od 1.9.2001, využíva miestny úrad 
právomoc výpovede z nájmu bytu bez privolenia súdu, pri nezaplatení nájomného za obdobie 
dlhšie ako tri mesiace.  
 
Medziročný vývoj stavu pohľadávok tis. Sk 
 

 
 
 
AE 4527 Pohľadávky voči správcovským spoločnostiam za podielové domy   
     Správu podielových domov vykonáva 12 správcovských spoločností, ktoré na základe 
uzatvorených zmluvných vzťahov komplexne zabezpečujú ekonomickú a technickú  správu 
objektov. V priebehu roka boli predložené ročné vyúčtovania za 28 domových nehnuteľností 
v celkovej hodnote 4 143 tis. Sk. Na základe záverov z predložených vyúčtovaní príjmov 
a výdavkov boli správcovské spoločnosti vyzvané k finančnému odvodu výnosov za rok 2006 
a za neuskutočnené finančné odvody rokov 2000–2005. 
    Nesplnená odvodová povinnosť predstavuje hodnotu 3 026 tis. Sk, z toho na základe 
uzatvorených zmluvných vzťahov so spoluvlastníkmi domových nehnuteľností, boli  na 
účtoch podielových domov ponechané zmluvne viazané finančné prostriedky na opravy, 
v hodnote 1 391 tis. Sk, ktoré budú vyúčtované mestskej časti po vykonaní opráv.  
Správcovské spoločnosti neuskutočnili odvod z výnosov v celkovej hodnote 1 635 tis. Sk. 
Dôvodom nesplnenia odvodovej povinnosti je finančná nedisciplinovanosť spoluvlastníkov 
domových nehnuteľností. 
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Podiel správcovských spoločností na celkových pohľadávkach: 
 

 
 
B/ Odpredaj nehnuteľného majetku 
 
VS 2119 
   Do schválenia zákona o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov bola v mestskej 
časti Bratislava Staré-Mesto realizovaná privatizácia podľa Zásad predaja bytových domov vo 
vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy zverených do správy mestskej časti Bratislava Staré-
Mesto. Predaj sa realizoval v rokoch 1993-1995, pričom doba splatnosti kúpnej ceny bola 
určená na 10 rokov. Stav pohľadávok k 31.12.2007 predstavuje hodnotu 66 tis. Sk. Jeden  
prípad v hodnote 27 tis. Sk bol prihlásený do dedičského konania a jeden v hodnote 39 tis. Sk 
je v lehote splatnosti. 
 
VS 3333 
  Všetky pohľadávky  boli k 31.12.2007  vysporiadané. 
 
VS 1309 
   Celková výška pohľadávok, v oblasti odpredaja bytov a nebytových priestorov podľa 
zákona 182/93 Z.z., predstavuje hodnotu 2 702 tis. Sk,  t.j.  37 prípadov. Vymáhaných súdnou 
cestou je 12 prípadov  pohľadávok v hodnote 2 214  tis Sk. Pohľadávky v hodnote 482  tis. Sk 
sú v lehote splatnosti. 
 
 
 
C /  Ostatné pohľadávky 
 
VS  0622  
      Mestská časť je 100 %-ným vlastníkom spoločnosti R.B.I. Uznesením č. 167/2000 
schválilo miestne zastupiteľstvo poskytnutie pôžičky 25 mil. Sk spoločnosti R.B.I. na úhradu 
nesplatenej časti istiny z investičného úveru s úrokovou mierou 8 % s termínom splatnosti do 
31.12.2001. V apríli 2002 súhlasilo miestne zastupiteľstvo s reštrukturalizáciou pôžičky 
25 mil. Sk, so splatnosťou istiny do roku 2 015 a úrokovou mierou 4 %. Nesplatená časť 
pôžičky predstavuje hodnotu 18 500 tis. Sk a pohľadávka z úrokov bola k 31.12.2007 
vysporiadaná. 
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VS 2140 
 Celková výška pohľadávok za pokuty vyrubené na základe VZN  predstavuje hodnotu  
1 179 tis. Sk. Vymáhané súdnou cestou sú prípady v hodnote 930 tis. Sk, na pohľadávky 
v hodnote 131 tis. Sk bola spísaná dohoda o splátkach. Pohľadávky v hodnote 47  tis. Sk sú 
v lehote splatnosti. 
 
Okrem bežných príjmov a fakturácie, boli príjmy z  vymáhania pohľadávok  v roku 2007  
v hodnote 16 060 tis. Sk, to je 25 % z celkových príjmov za uvedené okruhy. 
 
 
Okruh upomienky  dohody  žaloby exekúcie  spolu 

      
Hybridné domy 5 481 286 698 170 2 662 332 599 069 9 440 857 

      
Obecné domy 204 907 0 492 824 115 297 813 028 

      
SaUD 155 050 0 403 668 103 000 661 718 

      
Odpredaj 160 444 899 932 0 0 1 060 376 

      
Pokuty 64 714 171 000 0 50 000 285 714 

      
Podielové 642 801 0 0 0 642 801 

      
Správcovské 
spoločnosti 

3 155 972 0 0 0 3 155 972 

      
Spolu 9 865 174  1 769 102 3 558 824 867 366 16 060 466 
 
 
 
3.   Ostatné  
 
     V tejto skupine sú zahrnuté pohľadávky, ktoré boli čiastočne vysporiadané v priebehu  
roka 2007: pohľadávky voči zamestnancom, poskytnuté zálohy – vyúčtované daňovými 
dokladmi, neodvedené preddavky poskytnuté  preddavkovým zariadeniam. Stav pohľadávok 
k 31.12.2007 bol v sume 569 tis. Sk. 
 
 
 
 


