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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 poplatku z omeškania z uhradených pla tieb  

za nájom bytu nachádzajúceho sa na Krížnej ulici č. 10 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 
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 1 449,62 EUR, ktorý vznikol titulom neuhradeného 
príslušenstva pohľadávky -  poplatku z omeškania č.k. 40Ro/1583/03 pánovi Martinovi Šefčíkovi 
a pani Martine Uhrinovej (predtým Šefčíkovej). 

 
 

 
 

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 04.11.1993 bola uzatvorená zmluva o nájme bytu medzi prenajímateľom mestská časť 
Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, Bratislava, zastúpená starostkou mestskej časti 
PhDr. Miloslavou Zemkovou a nájomcami Martinom Šefčíkom a Martinou Uhrínovou (predtým 
Šefčíkovou). Predmetný bytový priestor sa nachádza na ulici Krížna č. 10, súp. č. I.4082 na 5. 
poschodí, č. bytu 14, pozostáva 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.   
 

Dňom 31.07.2003 nadobudol právoplatnosť platobný rozkaz Okresného súdu Bratislava III,                
spis.zn.: 40Ro/1583/2003 zo dňa 26.06.2003, ktorým súd rozhodol, že Martin Šefčík a Martina 
Šefčíková sú povinní zaplatiť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto istinu vo výške 225,71 €                          
spolu s príslušenstvom. Príslušenstvo predstavuje úrok z omeškania vo výške 2,5 promile z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania od 28.05.2003 až do zaplatenia, ďalej trovy konania vo výške 16,60 € 
a trovy upomínania 1,40 €. Povinní danú sumu na základe právoplatného a vykonateľného 
rozhodnutia súdu nezaplatili, preto mestská časť Bratislava-Staré Mesto podala na exekútorský úrad 
návrh o vykonanie exekúcie na vymoženie dlžnej sumy. 
 

Dňa 26.07.2010 povinní Martin Šefčík a Martina Uhrinová zaslali mestskej časti Bratislava–
Staré Mesto žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania s odôvodnením, že Martina Uhrinová 
(bývalá manželka) v čase vzniku pohľadávky už nežila so svojim manželom Martinom Šefčíkom 
v spoločnej domácnosti. Po rozvode manželstva povinní v roku 1999 odkúpili od mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto byt na Krížnej ulici č.10 a následne ho v roku 2000 predali, aby sa 
mohli majetkovo vysporiadať. Maloletú dcéru Miriam Šefčíkovú súd zveril do opatery matky 
Martiny Uhrinovej a Martin Šef čík žije od rozvodu v spoločnej domácnosti so svojou chorou 
80-ročnou matkou, o ktorú sa stará.  
 

Povinní uhradili  istinu vo výške 225,71 €,  trovy konania vo výške 16,60 € a trovy 
upomínania 1,40 €.  

 
Vzhľadom k tomu žiadajú o odpustenie príslušenstva pohľadávky vo výške 1 449,62 €. 

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 žiadateľov, ktoré odôvodňujú ich žiadosť 
o odpustenie príslušenstva pohľadávky. 
 

Vzhľadom k vyššie uvedeným dôvodom a skutočnostiam, že žiadatelia uhradili 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. 

                    
 



Martina Uhrinová, Narcisová 4, 821 01 Bratislava a Martin Šefčík, Sibírska 11, 831 01 Bratislava 
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VEC: Ziadosť o odpustenie úrokov z omeškania 

Na základe platobného rozkazu č.k.40Ro/1583/03 Okresného súdu Bratislava III. zo dňa 
26.6.2003 a poverenia na vykonanie exekúcie Č. 5103*080154 Okresného súdu Bratislava III. zo 
dňa 12.4.2010 prevzal povinný Martin Šefčík dňa 8.6.2010 upovedomenie o začatí exekúcie 
( Spis. značka 41 EX 31/10-4 ) v prospech oprávneného Mestskej časti Bratislava staré Mesto na 

vymoženie pohľadávky v sume 225,71 EUR aj s príslušenstvom vrátane úroku z omeškania. 

S mojim bývalým manželom Martinom Šefčíkom sme sa dohodli, že do 14 dní uhradíme 
dlžnú pohľadávku s príslušenstvom, ktoré tvoria trovy konania a trovy exekúcie a požiadame 
Mestskú časť Bratislava staré Mesto o odpustenie úroku z omeškania. 
Dňa 21.6.2010 uhradil pán Šefčík vymáhanú dlžnú sumu vo výške 354,26 EUR. 

Úrok z omeškania úhrady vyúčtovania nájomného dvojizbového bytu na Krížnej ulici Č. 10 
(1998 - 1999) činí k dnešnému dňu 1449,62 €. 
Keďže denný úrok z omeškania 0,25% je neúmerne vysoký, žiadame týmto Mestskú časť 
Bratislava Staré Mesto o odpustenie úrokov z omeškania vo výške 1 449,62 €. 

Svoju žiadosť odôvodňujeme nasledovne: 

Ja Martina Uhrinová ( predtým Šefčíková) som v čase vzniku pohľadávky na nájomnom už 
nežila so svojim manželom Martinom Šefčíkom v spoločnej domácnosti ( predkladám doklady
žiadosť o prednostné prejednanie návrhu o rozvod manželstva a právoplatný rozsudok Okresného 
súdu Bratislava 1. o rozvode nášho manželstva z roku 1998. Predmetný štátny byt na Krížnej ulici 
sme už ako rozvedení manželia v roku 1999 odkúpili od Mestskej časti Staré Mesto a následne 
sme ho v roku 2000 predali, aby sme sa mohli majetkovo vysporiadať. Bola som v dobrej viere, 
že sú všetky pohľadávky za byt vysporiadané. 
Súd mi zveril maloletú dcérku Miriam Šefčíkovú (14 rokov) do opatery. Zároveň vám prikladám 
doklad o aktualizácii zostatku dlhu poskytného hypotekárneho úveru VUB vo výške 79 302 €. 

Môj bývalý manžel Martin Šefčík žije od rozvodu v spoločnej domácnosti so svojou chorou 80 
ročnou matkou, o ktorú sa stará. 
Obom by nám úhrada úrokov výrazne sťažila sociálnu situáciu v rodine. 

Prosíme, aby ste našu žiadosť o odpustenie úroku z omeškania predložili na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto. ( 

S pozdravom &W41#/ ťvo/t 
Martina Uhrinová 


