
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

                                                               
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                dňa   13. apríla 2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                           dňa   20. apríla 2010 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
na  odpustenie dlhu , 

nebytový priestor Lužická 7   
 
 

 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
MUDr. Peter Tatár, CSc.                                     Bratislava- Staré Mesto  
zástupca starostu                                                  o d p o r ú č a 
mestskej časti                                                       Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                             Bratislava-Staré Mesto 
                                                                             prerokovať predložený návrh 
  
Zodpovedný:                                                       Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
MUDr. Peter Tatár, CSc.                                         
zástupca starostu                                                   - v materiáli 
mestskej časti                                                               
                                                                              
                                                                               
 
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 
                                                                              - návrh uznesenia 
JUDr. Marek Šujan                                                - dôvodovú správu 
vedúci právneho oddelenia                                   - rozsudok Okresného súdu Bratislava I  
 - žiadosť o odpustenie úrokov  
Mgr. Michaela Bauer - uznesenie komisií                                                                                                                                                                                                        
právne oddelenie                                
 
 
 
                                               

Bratislava, apríl 2010 



 
 
 

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 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 6.459,60 EUR, Milanovi 
Bielikovi, za podmienky uhradenia všetkých pohľadávok voči mestskej časti a uhradenia 
budúcich pohľadávok, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vymáhaním dlhu. V prípade 
nesplnenia tejto podmienky uznesenie stráca platnosť uplynutím 2 mesiacov od jeho prijatia.  

 
 
 

B. s p l n o m o c ň u j e 
 

starostu 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 20.03.1992 bola uzatvorená zmluva o nájme  nebytových priestorov, medzi 
prenajímateľom mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanské nábrežie č. 3, zastúpená 
PhDr. Miloslavou Zemkovou a nájomcom Milanom Bielikom. Predmetný nebytový priestor 
sa nachádza na ulici Lužická č. 7. Nebytový priestor bol prenajatý na účel prevádzky predajne 
ovocia a zeleniny.  
 
     Nájomný pomer bol uzatvorený na dobu určitú a to do 20.02.1997. Následne dňa 
19.02.1997 bola uzatvorená druhá zmluva o nájme nebytových priestorov s totožným 
predmetom nájmu, na dobu neurčitú. Podľa prvej zmluvy bola dohodnutá ročná úhrada na 
nájomnom vo výške 89.152,- Sk a preddavkové platby za služby vo výške 14.126,- Sk, s tým 
že nájomca bol v zmysle zmluvy povinný platiť štvrťročne úhradu za nájom a služby. Podľa 
druhej zmluvy bola dohodnutá ročná úhrada vo výške 289.426,- Sk a preddavkové platby za 
služby vo výške 31.000,- Sk, s tým že nájomca bol v zmysle zmluvy povinný platiť štvrťročne 
vopred úhradu za nájom a služby.  
 
     Nájomca nebytové priestory odkúpil na základe zmluvy o prevode vlastníctva nebytového 
priestoru č. 01 0 0862/97/33, návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný 
19.03.1998.  
 
    Dňa 27.01.2009 nadobudol právoplatnosť rozsudok Okresného súdu Bratislava III,            
č. k. 14 C 72/2000 –174 zo dňa 10.11.2008, ktorým súd rozhodol, že Milan Bielik je povinný 
zaplatiť mestskej časti Bratislava – Staré Mesto istinu vo výške 171.298,10,- Sk          
(5.686,05 EUR) spolu s príslušenstvom. Príslušenstvo predstavuje úrok z omeškania vo výške 
17,6% ročne zo sumy, od 10.05.2000 až do zaplatenia.  
 
    Dňa 11.01.2010 povinný Milan Bielik zaslal mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
žiadosť o odpustenie dlhu. Dlžnú istinu vo výške 171.298,10,- Sk (5686,05 EUR) uhradil.  
 
    Dňa 22.03.2010 zasadala komisia finančná a komisia nakladania s majetkom, ktorá 
odsúhlasila žiadosť Milana Bielika a odporúčila odpustenie 2/3 dlhu z celkovej dlžnej sumy 
9.689,40 EUR a to v prípade, že Milan Bielik zaplatí 1/3 dlžnej sumy, čo predstavuje sumu 
3.229,80 EUR do 15 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy. Odpustenie dlhu je 
podmienené uhradením všetkých pohľadávok, voči mestskej časti a uhradením budúcich 
pohľadávok, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vymáhaním dlhu. V prípade nesplnenia tejto 
podmienky uznesenie stráca platnosť uplynutím 2 mesiacov od jeho prijatia.  
 

Vzhľadom  daným skutočnostiam navrhujem schválenie odpustenia celého dlhu. 

                    
  


