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Materiál 
na rokovanie miestnej rady                                                                          dňa    6.12.2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                                     dňa  13.12.2011 
 
 
 
 
 
                                                                  N  á  v  r  h 
            na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti 
                                                          Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 
Predkladateľ:                                                        Návrh uznesenia miestnej rady: 
                                                    
PhDr. Tatiana Rosová                                             Miestna rada mestskej časti Bratislava -  
starostka mestskej časti                                           Staré Mesto 
                                                                               o d p o r ú č a 
                                                                               prerokovať Miestnemu zastupiteľstvu 
                                                                               mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
                                                                               návrh na trvalé upustenie od vymáhania 
                                                                               nevymožiteľných pohľadávok mestskej 
                                                                               časti Bratislava-Staré Mesto   
 
Zodpovedný:                                                         Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
Ing. Petra Strejčková                                              - v materiáli 
vedúca finančného oddelenia 
  
Spracovateľ:                                                         Materiál obsahuje: 
Ing. Petra Strejčková                                              - návrh uznesenia 
vedúca finančného oddelenia                                   - dôvodovú správu                                                            
Mária Obuchová                                                     - zoznam dlžníkov 
referát ekonomiky zmluvných vzťahov     
 
 
 
 
 
                                                         
                                                  Bratislava, december 2011  



Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
s ch v a ľ u j e 
 
trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok nasledovne: 
 
 
 
  1. Plus Restaurant, s.r.o.                                    56 594,91 € 
  2. EUROPE TRADING, spol. s r.o.                     5 872,91 € 
  3. ISTROREAL, s.r.o.                                       12 651,87 € 
  4. Pivovarská reštaurácia HO-GA                      47 801,43 € 
  5. ARCHA, spol. s r.o.                                        4 344,72 € 
  6. JUDr. Ľudmila Kupková-Vášová                   24 109,49 € 
  7. Peter Smolík                                                    4 551,10 € 
  8. Ing. Oľga Kubicová                                       74 352,72 € 
  9. M Co, spol. s r.o.                                           36 181,61 € 
10. HMS systém, s.r.o.                                        16 121,88 € 
 
Spolu:                                                               282 582,64 €        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                D ô v o d o v á           s p r á v a 
 
 
 
    V zmysle článku 8 ods. 12 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-           
Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, predkladáme návrh 
na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti v celkovej výške 
282 582,64 €. 
 
    Pohľadávky v sume 282 582,64 € vznikli nezaplatením základného nájomného a služieb spojených 
s nájmom počas existencie Správy a údržby domov. Po zrušení tejto organizácie pohľadávky v roku 1999 
prevzala naša mestská časť. Všetky pohľadávky boli vymáhané prostredníctvom súdu, avšak neúspešne 
a stali sa nevymožiteľnými. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLUS RESTAURANT s.r.o.,  VS 202 861 504    202 861 510       suma   56 594,91 € 
sídlo: Gorkého 15 , Bratislava, IČO  35 705 639                                          
   

PLUS RESTAURANT s.r.o.   do 31.1.2004  užívala  nebytové priestory v domovej 
nehnuteľnosti Gorkého 15. Nájomná zmluva bola ukončená výpoveďou ku dňu 31.12.2001.  
Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Bratislava I,  zo dňa  12.8.2003  bola spoločnosť 
zaviazaná vypratať nebytové priestory.    Počas užívania priestorov vznikol nedoplatok za 
neuhradené nájomné a vyúčtovania služieb za roky 4. Q.2000, rok 2001, 2002  a 2003  
v celkovej sume 56 594,91 € (1 704 879,40 Sk). 

Na Okresný súd Bratislava I  boli podané dve žaloby. Prvá 13.12.2001, druhá 
13.5.2003. Dňa 22.10.2002 vydal Okresný súd Bratislava I rozsudok č. 7C 187/01, ktorým bol 
dlžník zaviazaný uhradiť istinu  v sume 23 663,23 €.  

Dňa 9.2.2006 vydal Okresný súd Bratislava I rozsudok, č. 31 Cb/170/203-47,  ktorým 
zaviazal  dlžníka uhradiť istinu 32 931,68 €.    

Exekútorský úrad Bratislava I  bol dňa 10.10.2003 požiadaný o vykonanie exekúcie.  
V priebehu  exekučného konania bolo zistené, že spoločnosť  nie je vlastníkom nehnuteľnosti, 
nemá aktívny bankový účet a nebol zistený žiadny majetok, ktorým by bolo možné uspokojiť 
našu pohľadávku. Uznesením č. 2  ER 285/2003-14  zo  dňa  5.10.2009 Okresný súd    
Bratislava I exekúciu zastavil.  

 
Pohľadávka sa stala  nevymožiteľnou. 
 
 
 

EUROPE TRADING, spol. s r.o.,  VS 402 966      suma:   5 872,91 € 
sídlo: Čierny chodník 4 ,  Bratislava, IČO 31 323 855         
  

EUROPE TRADING, spol. s r.o. vydražila nebytové priestory v domovej nehnuteľnosti   
na  Laurinskej 19, ktoré užívala do 30.11.1996.  Nájomná zmluva bola ukončená odstúpením od 
zmluvy 8.2.1994  z dôvodu, že spoločnosť neuhradila dražobnú cenu v stanovenej lehote.   
Spoločnosť  však na výzvy na vypratanie priestorov nereagovala, užívala priestory naďalej 
a neplatila zmluvne dohodnutú úhradu, tým jej vznikol  dlh  v sume 5 872,91 € (176 927,50 Sk) 
za obdobie rokov 1995 a 1996.  

Na základe žaloby podanej na  Okresný súd Bratislava I  bol  dňa  26.2.1998 vydaný 
platobný rozkaz č. ROB/1191/97,  (právoplatný 8.4.1998) ktorým bola spoločnosť zaviazaná 
predmetný nedoplatok uhradiť.    

Exekútorský úrad Bratislava I  bol dňa 30.9.1999  požiadaný o vykonanie exekúcie.  
V priebehu  exekučného konania bolo zistené, že spoločnosť  nie je vlastníkom nehnuteľnosti, 
nemá aktívny bankový účet a nebol zistený žiadny majetok, ktorým by bolo možné uspokojiť 
našu pohľadávku.   Spoločnosť  bola 15.9.2007 vymazaná z obchodného registra.   
Uznesením č. 39Er1825/1999-13, zo dňa 24.9.2009 Okresný súd Bratislava I  exekúciu zastavil.  

 
Pohľadávka sa stala  nevymožiteľnou. 

 
 
 
 
 
 
 



ISTROREAL, s.r.o., VS  245 280 095                                suma:   12 651,87  € 
sídlo: Štefánikova 17, Bratislava,  IČO 31 331 831                      
  

V zmysle Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 11.12.1995 bola  ISTROREAL, s.r.o. 
nájomcom časti pozemkov parc.č. 7551, 7553 a 7555 na Beskydskej ul. za účelom 
vybudovania prístupovej komunikácie do suterénnych priestorov  domovej nehnuteľnosti na 
Karpatskej 8.   

Keďže nájomca neplatil nájomné dohodnuté zmluvou , boli podané na    Okresný súd 
Bratislava I   dve žaloby. Prvá 23.4.2007 na dlžnú sumu  4 600,67 € (138 600,00 Sk), druhá 
7.5.2008 na sumu 8 051,19 € (242 550,15 Sk). Dňa 14.8.2008 vydal Okresný súd     
Bratislava I  platobný rozkaz sp. zn.: 2 ROB/66/2007 ktorým bol dlžník zaviazaný uhradiť 
istinu. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.9.2008 č.k. 34 CbR/84/2008 bola 
obchodná spoločnosť ISTROREAL s.r.o. zrušená a dňom 3.10.2008 bola vymazaná 
z obchodného registra. Šetrením bolo zistené, že spoločnosť nie je vlastníkom 
nehnuteľnosti, nemá aktívny bankový účet a nebol zistený žiadny majetok, ktorým by bolo 
možné uspokojiť našu pohľadávku. 

 
Pohľadávka sa stala  nevymožiteľnou. 

 
Pivovarská reštaurácia HO-GA, VS 407 050          suma: 47 801,43 € 
sídlo: Blumentálska 26, Bratislava, IČO -          
   

Pivovarská reštaurácia HO-GA  bola v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov   
zo dňa 3.6.1991 nájomcom nebytových priestorov v domovej nehnuteľnosti Blumentálska 26 
(Krížna 88) v Bratislave. Predmetné priestory boli užívané ako prevádzka reštauračných 
a pohostinských služieb. Z dôvodu, že si nájomca neplnil povinnosť platiť úhradu za nájom 
a služby spojené s užívaním priestorov, vznikla  za obdobie rokov 1992 až 1996 pohľadávka vo 
výške  47 801,43 € (1 440 065,90 Sk) . 
 Pohľadávka bola vymáhaná cestou Okresného súdu Bratislava I avšak žaloba bola 
rozsudkom  č. 9C 27/2001-82 zo dňa 8.10.2009 zamietnutá.   Dôvodom bolo, že po zámene 
účastníkov sporu na strane odporcu  v 1. rade Ivan Horák a v 2. rade Peter Gašpar za  odporcu  
Pivovarská reštaurácia HO-GA, títo neboli v konaní pasívne legitimovaní, nakoľko neboli 
účastníkmi zmluvného vzťahu (zmluvy o nájme nebytových priestorov, zo dňa 3.6.1991).   
  
Pohľadávka sa stala nevymožiteľná.  
  
ARCHA, spol. s r.o., VS 908 501,  50000 00072        suma: 4 344,72 € 
sídlo:  Staromestská 6, 81102 Bratislava, IČO 17 308 844                    
    

ARCHA, spol. s r.o.  bola v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov   zo dňa 
23.4.1998  nájomcom nebytových priestorov v domovej nehnuteľnosti Staromestská 6  
v Bratislave, ktoré slúžili na vydavateľskú činnosť.  Predmetné  priestory boli  užívané od 
1.1.1993. Z dôvodu, že si nájomca neplnil povinnosť platiť úhradu za nájom a služby spojené 
s užívaním priestorov, vznikla  za obdobie rokov 1993 až 1998 pohľadávka vo výške  4 344,72 
€ (130 889,30 Sk). 
 Pohľadávka bola vymáhaná cestou Okresného súdu Bratislava I, a tiež cestou 
Exekútorského úradu.  Exekučné konanie č.2 Er/70/2004 bolo zastavené. ARCHA, spol. s r.o. 
bola  dňa 13.6.2006 zrušená a vymazaná z obchodného registra. 
 
 Pohľadávka sa stala nevymožiteľná.  



JUDr. Ľudmila Kupková-Vášová, VS 402 689       suma: 24 109,49 € 
Sídlo: Kozia 12, 811 03  Bratislava 
 
 Počas obdobia správy SaÚD vznikla pohľadávka vo výške  24 109,49 € (726 322,50 Sk)    
na nájomnom za nebytové priestory – kancelárie, na Kozej  12 za obdobie 1995 až 1998. Po 
zrušení tejto organizácie pohľadávky v roku 1999 prevzala mestská časť. 
 Táto pohľadávka mestskej časti bola uznaná rozhodnutím Okresného súdu Bratislava III 
a postúpená exekútorovi na vymáhanie, pretože dlžníčka ju dobrovoľne neuhradila. Exekučné 
konanie č.k. 41 EX 130/98 zo dňa 10.11.1998 bolo Okresným súdom Bratislava III zastavené, 
pretože odporkyňa dňa 14.1. 2007  zomrela a dedičské konanie bolo skončené pre 
nemajetnosť.  
 
Pohľadávka sa stala nevymožiteľná. 
 
Peter Smolík,       VS 50000 00032                                                               
trvalé bydlisko: Lovinského 12, 811 04 Bratislava 
sídlo: Špitálska 18, 811 08 Bratislava, IČO: 11 632 020                           suma: 4 551,10 € 
 

Peter Smolík bol v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov   zo dňa 26.3.1996 
nájomcom nebytových priestorov v domovej nehnuteľnosti Špitálska 18 v Bratislave. Predmetné 
priestory boli užívané ako predajňa kníh a ako skladovacie priestory. Z dôvodu, že si nájomca 
neplnil povinnosť platiť úhradu za nájom a služby spojené s užívaním priestorov, vznikla  za 
obdobie rokov 8,9,10-12/1998 až 1-12/1999 pohľadávka vo výške  4 551,10 € (137 106,44 Sk) . 
 Pohľadávka bola vymáhaná rozsudkom č. 16C 80/2002-38 vydaným Okresným súdom 
Bratislava I dňa 9.9.2004, ktorým bol odporca zaviazaný zaplatiť predmetný nedoplatok.  
Kedže odporca nereagoval na výzvy k uhradeniu bola podaná žiadosť na výkon exekúcie      
č.k. Ex 207/06. Šetrením bolo zistené, že odporca dňa 1.8.2008 zomrel. Podľa vyjadrenia 
Okresného súdu Bratislava I, dedičské konanie bolo dňa 3.6.2010 právoplatne skončené pre 
nemajetnosť. 
 Pohľadávka sa stala nevymožiteľná.  
 
Oľga Kubicová, Ing.,        VS 204360907                                                               
trvalé bydlisko: Bjornsonova 2, 811 05 Bratislava 
sídlo: Ventúrska 9, 811 01 Bratislava, IČO: 17 462 525                           suma: 74 352,72 € 
 

Oľga Kubicová bola v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov   zo dňa 1.4.1995 
nájomcom miestnosti v Miestnom kultúrnom centre Ventúrska 9 v Bratislave. Predmetné 
priestory boli užívané na administratívne účely súvisiace s predmetom činnosti firmy. Z dôvodu, 
že si nájomca neplnil povinnosť platiť úhradu za nájom a služby spojené s užívaním priestorov, 
vznikla  za obdobie 2.,3.,4. Q/1997, celý rok 1998, 1.,2. Q 1999 a časť 3.Q 1999 do 28.9.1999 
pohľadávka vo výške  74 352,72 € (2 239 950,04 Sk) . 
 Pohľadávka bola vymáhaná rozsudkom č. 12C 14/00-83 vydaným Okresným súdom 
Bratislava I dňa 14.12.2004, ktorým bol odporca zaviazaný zaplatiť predmetný nedoplatok.  
Kedže odporca nereagoval na výzvy k uhradeniu bola podaná žiadosť na výkon exekúcie      
č.k. Ex 119/09-4. Exekúčnym konaním bolo zistené, že odporca neprevzal Upovedomenie 
o začatí exekúcie, nepreberá žiadne písomnosti. Odporca nevlastní motorové vozidlo, nevlastní 
žiaden majetok.  
Exekúčne konanie bolo dňa 28.5.2010 zastavené Okresným súdom Bratislava I. 
  
            Pohľadávka sa stala nevymožiteľná.  



 
 
 
 M Co, spol. s r.o. , VS  204 781 001, 204 781 002      suma: 36 181,61 € 
 sídlo: Klariská 10, 811 01 Bratislava, IČO: 31 341 390               
   

M Co, spol. s r.o.  bola v zmysle zmluvy o nájme, resp. kúpnej zmluvy o predaji 
podniku zo dňa 26.6.1998 uzavretej so spoločnosťou TATRASOFT, v.o.s.,  nájomcom 
nebytových priestorov v domovej nehnuteľnosti Klariská 10  v Bratislave, ktoré mali slúžiť na 
administratívnu  činnosť. Pretože nájomca za nebytové priestory, ktoré mal formálne v nájme, 
za obdobie od 5/2000 do 3/2008 neplatil,  bola mu daná dňa 16.2.2007 výpoveď z nájmu. Za 
uvedené obdobie vznikla pohľadávka v sume 36 181,61 €. Predmetné priestory spoločnosť      
M Co, spol. s r.o. nemohla užívať z dôvodu statického narušenia objektu, preto tieto priestory   
boli vypratané a zapečatené dňa 19.3.2008.  

Na Okresný súd Bratislava I  boli podané štyri žaloby. Prvá 25.4.2003, druhá 
22.3.2005, tretia 19.7.2007 a štvrtá 19.7.2007. 

 Dňa 30.5.2007 vydal Okresný súd Bratislava I rozsudok zn. 30Cb 100/03, ktorým bol 
dlžník zaviazaný uhradiť istinu s príslušenstvom  v sume 13 211,58 €.  

Dňa 6.2.2009 vydal Okresný súd Bratislava I rozsudok, zn. 26Cb 82/2006,  ktorým 
zaviazal  dlžníka uhradiť istinu s príslušenstvom v sume 8 615,41 €. 

Dňa 27.8.2007 vydal Okresný súd Bratislava I platobný rozkaz sp.zn.  1Rob//772/07 
v sume 3 108,47 €. 

Dňa 27.3.2008 vydal Okresný súd Bratislava I platobný rozkaz sp.zn. 32Rob/34/08, 
ktorým rozhodol o povinnosti odporcu zaplatiť istinu vo výške 11 246,15 € spolu 
s príslušenstvom. Nakoľko voči platobnému rozkazu bol podaný odpor, súd uznesením, sp.zn. 
33Cb/160/2008 zo dňa 14.10.2008 platobný rozkaz zrušil a vo veci nariadil pojednávanie.                                                                                                           
Dňa 6.6.2011 súd rozhodol v merite veci a rozsudkom, sp.zn. 33Cb/160/2008, právoplatným 
dňom 25.6.2011, zaviazal odporcu povinnosťou zaplatiť istinu s príslušenstvom.                    
Nakoľko odporca v stanovenej lehote dlžné čiastky neuhradil bol podaný návrh na exekúciu, 
41EX 8/09 zo dňa 9.3.2009, 41EX 82/10 zo dňa 3.11.2010, 41EX 15/09 zo dňa 1.4.2009 

Dňa 4.2.2011 podal poverený exekútor správu o stave exekúcií, z uvedeného 
dokumentu vyplýva, že dlžník nie je vlastníkom nehnuteľností, či motorového vozidla 
a bankový účet je nulový. Jeden zo spoločníkov žalovanej spoločnosti uviedol, že spoločnosť 
je nefunkčná a v najbližšej dobe bude zrušená. 

Dňa 3.5.2011 Okresný súd Bratislava I uznesením, sp.zn. 3Er 208/2009 horeuvedené 
exekúcie zastavil pre nemajetnosť spoločnosti. 
 
 Pohľadávka sa stala nevymožiteľná.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HMS systém, s.r.o., VS 209 170 201,   209 170 202 
                                  VS 500 000 0134,           4686                                      suma   16 121,88 € 
sídlo: Palisády 42, 811 06 Bratislava,  IČO  31 335 594                                         
   

HMS systém, spol. s r.o. bola v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 
14.9.1998 nájomcom nebytových priestorov do 22.7.2003  domovej nehnuteľnosti 

Podjavorinskej 2 a 7 v Bratislave. Počas užívania nebytových priestorov  na Podjavorinskej 7 
vznikol nedoplatok z vyúčtovania služieb za obdobie 1.10.1998 – 30.4.1999 v sume 110,03 €, 
Podjavorinskej 2 vznikol nedoplatok za neuhradené nájomné a z vyúčtovania služieb za 
obdobie 1.4.1999 – 22.7.2003 v sume 16 011,85 €. 

Na Okresný súd Bratislava I  boli podané tri žaloby. Prvá 2.5.2002, druhá 11.6.2002 
a tretia 4.7.2002. 

 Dňa 28.5.2003 vydal Okresný súd Bratislava I rozsudok zn. 17C 59/03, ktorým bol 
dlžník zaviazaný uhradiť istinu s príslušenstvom  v sume 6 547,66 €.  

Dňa 23.10.2006 vydal Okresný súd Bratislava I rozsudok, zn. 31 Cb/229/2002,  
ktorým zaviazal  dlžníka uhradiť istinu s príslušenstvom v sume 9 464,19 €. 

Dňa 11.6.2002 vydal Okresný súd Bratislava I platobný rozkaz č.k. RO/1795/02 
v sume 110,03 €. Odporca výzvy neprevzal ani nereagoval na súdne predvolania.  

Exekútorský úrad Bratislava I  bol  požiadaný o vykonanie exekúcie v horeuvedených 
prípadoch č.k. EX 23/03 zo dňa 13.5.2003, EX 164/08 zo dňa 21.4.2008 a EX 168/03 zo dňa 
7.10.2003, ktoré boli Okresným súdom Bratislava I Uznesením  zn. 2Er 209/2003 zo dňa 
19.8.2010 zastavené. Súčinnosťou bol zistený bankový účet v UniBanke, ale nulový. 
V priebehu  exekučného konania bolo zistené, že spoločnosť je v likvidácií , nie je vlastníkom 
nehnuteľnosti  a nebol zistený žiadny majetok, ktorým by bolo možné uspokojiť našu 
pohľadávku.   

 
Pohľadávka sa stala  nevymožiteľnou. 

 
 
 
 
 
 
 
 


