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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 05.02.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 12.02.2013 

 
 
 
 

N á v r h 
 

na odpustenie úroku z omeškania z uhradených platie b  
za nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Krížnej ulici č. 21 

___________________________________________________________ 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh 
 

 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. Vladimír Cipciar 
vedúci oddelenia právneho  
a správnych činností 

 - v materiáli 

  
  
 
      
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Zuzana Haviarová 
oddelenie právne  
a správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- žiadosť o odpustenie úrokov 

 
  

  
 
 



 
 

N  á  v  r  h    u  z  n  e  s  e  n  i  a 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 
A. s c h v a ľ u  j e  
 
v súlade s ustanovením čl. 8 ods. 7 a ods. 8 a čl. 11 ods. 1 písm. j) Zásad hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava- 
Staré Mesto odpustenie dlhu vo výške 2 711,50 €, ktorý vznikol titulom neuhradenia príslušenstva 
pohľadávky – úroku z omeškania č.k. 7C 8//2001 pánovi Jozefovi Moravčíkovi. 

 
 
 

B. s p l n o m o c ň u j e 
 

starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých pri 
prepisovaní a výpočtoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



D ô  v  o  d  o  v  á    s  p  r  á  v  a 
 
 
 

Dňa 23.06.1997 bola uzatvorená zmluva o nájme nebytového priestoru medzi prenajímateľom 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, Bratislava, zastúpená starostom 
mestskej časti Ing. Andrejom Ďurkovským a nájomcom Jozefom Moravčíkom. Predmetný nebytový 
priestor sa nachádza na ulici Krížna 21, parc. č. 10273/1/0, v suteréne. Nebytový priestor bol 
prenajatý na účel skladu. 

  
Nájomný vzťah bol uzatvorený na dobu neurčitú. Mesačná úhrada za nájom nebytového 

priestoru a preddavkové platby za služby s nájmom spojené boli splatné štvrťročne vopred, v prvom 
mesiaci príslušného kalendárneho štvrťroka, v termíne splatnosti, ktorý bol uvedený na faktúre, na 
podúčet domu vedený na účte správcu. 
 

Dňom 27.02.2003 nadobudol právoplatnosť rozsudok Okresného súdu Bratislava III, spis.zn.: 
7C 88/01 zo dňa 08.01.2003 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave, ktorým súd 
rozhodol, že Jozef Moravčík je povinný zaplatiť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto istinu vo výške 
1 823,86 €, spolu s príslušenstvom. Príslušenstvo predstavuje úrok z omeškania vo výške 17,6% od 
15.06.2001 až do zaplatenia, ďalej trovy konania vo výške 94,60 €. Povinný danú sumu na základe 
právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu nezaplatil, preto mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto dňa 06.04.2010 zaslala povinnému výzvu na zaplatenie. 
 

 Dňa 18.04.2012 povinný Jozef Moravčík zaslal mestskej časti Bratislava-Staré Mesto žiadosť 
o odpustenie úroku z omeškania s odôvodnením, že do daných priestorov investoval značnú sumu 
finančných prostriedkov na vypratanie a hlavne na vybudovanie zbernej šachty na dažďovú 
vodu pre budovu, nakoľko tento objekt bol neustále dlhodobo počas dažďov zaplavovaný.  
 

Povinný uhradil istinu vo výške 1 823,86 €, trovy konania vo výške 94,60 €.  
 

Vzhľadom k tomu žiada o odpustenie príslušenstva pohľadávky vo výške 2 711,50 €.   V zmysle čl. 
8 ods. 7 a ods. 8 a čl. 11 ods. 1 písm. j) Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava–
Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ak existujú 
dôvody hodné osobitného zreteľa, možno vyhovieť žiadosti dlžníka a dlh celkom alebo čiastočne 
odpustiť.  
 

Vzhľadom k vyššie uvedeným dôvodom a skutočnostiam, že žiadateľ uhradil mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto istinu a trovy konania prekladateľ navrhuje, aby Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí rozhodlo o schválení odpustenia 
príslušenstva pohľadávky. 

. 

 



Jozef Moravčík, Jakubov č.a7, 900 63 okr.Malacky 

Miestny úrad Bratislava -Staré Mesto 

právne oddelenie 

spisová značka 219/01/PRA/Kat 

p. Katonová 

VEC: Žiadosť o odpustenie penále 

Týmto vás žiadam o odpustenie penále za prenájom nebytových priestorov na Krfžnej č.21, podľa 

spisovej značky 219/01/PRA/kat z dôvodu zaplatenia dlžnej sumy za prenájom. Taktiež z dôvodu, že 

som ~daných nebytových priestorov investoval zn<:~!!ur!ll! fina_IlŠn_tc.l:!..m:ostrleE!<EX.I1_~ 
vypratan-iÍ~' a-hfavnena vybudovanie zbernej šachty na dažďovú vodu pred budovou, nakoľko tento 

objekt bol neustále dlhodobo počas dažďov zaplavovaný. Nebytový priestor som užíval len z časti 

trvania prenájmu, nakoľko pri zmene domovej správy boli vymenené zámky na vchodových dverách 

do budovy. Taktiež mi odpojili prívod elektriny. Domová správa odmietala so mnou komunikovať, 

takže som sa nemal ako dostať do objektu. ( z tohto dôvodu som aj prestal platiť za prenájom l. 
V roku 2010 som dostal od vás výzvu na zaplatenie dlžnej sumy aj s úrokmi. Po vysvetlení danej 

situácie na vašom právnom oddelení som dostal ústne potvrdenie prihliadnuc na moje dané výdaje 

a nedostupnosť objektu, že po splatení dlžnej sumy mi bude penále odpustené. 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem. 

S pozdravom ""'Mfi< / 


