
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  február 2013 
 

 
  

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 príslušenstva poh ľadávky z uhradených platieb  

za nájom bytu nachádzajúceho sa na Grösslingovej ul . č. 52 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 
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 
- žiadosti 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 4.952,11 €, ktorý vznikol titulom neuhradenia: 
 

a.) príslušenstva pohľadávky – poplatku z omeškania č. konania RO/3045/02 vo výške 1.835,58 € 
b.) príslušenstva pohľadávky – poplatku z omeškania č. konania RO/1014/03 vo výške 2.627,30 € 
c.) príslušenstva pohľadávky – úroku z omeškania č. konania RO/1980/04 vo výške 489,23 € 

 
pani Regíne Bakaljarovej.  

 
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 27.04.1981 bol uzatvorený zápis o dohode o odovzdaní a prevzatí bytu  medzi niekdajším  
prenajímateľom ObNv – Bratislava I, odbor bytový, Vajanského nábrežie č. 3, zastúpená Bytovým 
podnikom Bratislava a nájomcom Regínou Bakaljarovou. Predmetný bytový priestor  sa nachádza  na 
ulici Grösslingová 52, na 4. poschodí, č. bytu 13, pozostávajúci z 2 izieb, kuchyne a základného 
príslušenstva.  
 

Nájomný vzťah bol uzatvorený na dobu neurčitú. Mesačná úhrada za nájom bytu 
a preddavkové platby za služby s nájmom spojené boli splatné do 15. dňa nasledujúceho mesiaca na 
podúčet domu vedený na účte správcu.   
 
→ Dňa 26.05.2003 nadobudol právoplatnosť platobný rozkaz Okresného súdu Bratislava I,                

spis.zn.: RO/1014/03 zo dňa 28.04.2003, ktorým súd rozhodol, že Regína Bakaljarová je povinná 
zaplatiť mestskej časti Bratislava–Staré Mesto istinu vo výške 458,90 € spolu s príslušenstvom. 
Príslušenstvo predstavuje poplatok z omeškania vo výške 2,5 promile z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania od 03.11.2002 až do zaplatenia, ďalej trovy konania vo výške 24,29 €. Povinná danú 
sumu na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu nezaplatila, preto mestská 
časť   Bratislava–Staré Mesto podala na exekútorský úrad návrh o vykonanie exekúcie na 
vymoženie dlžnej sumy. 

 
→ Dňa 11.10.2004 nadobudol právoplatnosť platobný rozkaz Okresného súdu Bratislava I,                

spis.zn.: RO/1980/04 zo dňa 23.08.2004, ktorým súd rozhodol, že Regína Bakaljarová, je 
povinná zaplatiť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto istinu vo výške 686,30 € spolu 
s príslušenstvom. Príslušenstvo predstavuje úrok z omeškania vo výške 9% ročne od 11.08.2004 
až do zaplatenia, ďalej trovy konania vo výške 34,91 €. Povinná danú sumu na základe 
právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu nezaplatila, preto mestská časť Bratislava–
Staré Mesto podala na exekútorský úrad návrh o vykonanie exekúcie na vymoženie dlžnej sumy. 

 
→ Dňa 04.12.2002 nadobudol právoplatnosť platobný rozkaz Okresného súdu Bratislava I,                

spis.zn.: RO/3045/02 zo dňa 12.11.2002, ktorým súd rozhodol, že Regína Bakaljarová je povinná 
zaplatiť mestskej časti Bratislava–Staré Mesto istinu vo výške 285,25 € spolu s príslušenstvom. 
Príslušenstvo predstavuje poplatok z omeškania vo výške 2,5 promile z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania od 22.03.2002 až do zaplatenia, ďalej trovy konania vo výške 17,99 €. Povinná danú 
sumu na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu nezaplatila, preto mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto podala na exekútorský úrad návrh o vykonanie exekúcie na 
vymoženie dlžnej sumy. 

 
Dňa 27.04.2009 a dňa 3.8.2012 povinná Regína Bakaljarová zaslala mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto žiadosti príslušenstvá pohľadávok s odôvodnením zlej finančnej situácie, nakoľko je 
prakticky jedinou živite ľkou rodiny, pracovala ako kaderníčka za minimálnu mzdu a prišla 
o prácu.  Manžel je  invalidný dôchodca pre pretrvávajúce zdravotné problémy, hrozí mu 
amputácia nohy. Značná časť príjmov rodiny ide na lieky, a pritom má dve školopovinné deti.   
 

 



Povinná  uhradila: 
a.) istinu vo výške 458,90 € a  trovy konania (RO/1014/03) vo výške 24,29 € 
b.) istinu vo výške 285,25 € a trovy konania (RO/3045/02) vo výške 17,99 €  
c.) istinu vo výške 686,30 € a trovy konania (RO/1980/04) vo výške 34,91 €  

 
 Vzhľadom k tomu žiada o odpustenie príslušenstva pohľadávok vo výške 4.952,11 €. 

V predmetnom prípade existujú 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 dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré spočívajú 
v závažných zdravotných a sociálnych dôvodov žiadateľky, ktoré odôvodňujú jej žiadosti 
o odpustenie príslušenstva pohľadávok 
 

Vzhľadom k vyššie uvedeným dôvodom a skutočnostiam, že žiadateľka uhradila mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto istinu a trovy konaní prekladateľ navrhuje, aby Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí rozhodlo o schválení odpustenia 
príslušenstva pohľadávok. 

                    
 



Regina Bakaljarová 
Rezedova 1, 821 04 
Bratislava 

Vec: Odpustenie úroku 

Miestny úrad 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 

Žiadam o odpustenie/Úroku 686,3~ur z istiny 686,36,Ur(žalOba 56/04) 
a 1535,15 eur(žaloba 24'wol). . 

Dňa 11.7.2012 som uhradila istinu 686,30 eur a trovy konania 51,51 eur 
a istinu 1535,15 eur a trovy konania 174,61 eur. 
Nakoľko sa moja rodina nachádza vo veľmi zlej finančnej situácii, ja 
dostávam len základnú mzdu a prikladám aj pracovnú zmluvu. Liečim sa 
na epilepsiu, doklady od lekára som priložila do predchádzajúceho spisu. 

Manžel má 64 rokov, je na invalidnom dôchodku a jeho čistý 
dôchodok je 290 eur. 

Mám 2 deti. Syn študuje na vysokej škole a dcéra je školopovinná a 
preto Vás pekne prosím, aby ste našu situáciu zhodnotili objektívne a 
snažili sa nám kladne vyhovieť, začo Vám vopred ďakujem. 

~~ 
V Bratislave, dňa 3.8.2012 Regina Bakaljarová 
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