
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, september 2010 
 

 

  
  

 
 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady        dňa   7.9.2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 14.9.2010 
 
 
 
 
 

N  á  v  r  h   
na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných  pohľadávok mestskej časti 

 Bratislava-Staré Mesto  
______________________________________________________________ 

 
 
Predkladateľ:              Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
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: 
 

MUDr. Peter Tatár 
zástupca starostu mestskej časti 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:               Materiál obsahuje: 
 

JUDr. Mária Barátiová 
vedúca oddelenia ekonomiky  
zmluvných vzťahov a miestnych 
daní 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- zoznam dlžníkov  
 

  
    
 



 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
s c h v a ľ u j e  
 
trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok nasledovne: 
 
 
1. Europe Trading spol. s r.o.                      5 872,91 € 
2. Archa, spol. s r.o.                     4 344,72 € 
3. Pivovarská reštaurácia HO-GA                                                 47 801,43 € 
4. Istroreal,  s.r.o.                                  12 651,87 € 
5. Plus Restaurant, s.r.o.                    56 594,91 € 
6. Klocháň Kamil                                 2 740,22 €              
 
Spolu:                                                                                                           130 006,06 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 



                                                   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  130 006,06 eur. 
 
     Pohľadávky v sume 130 006,06 eur 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. 
 
      



1. 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, preto 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, pre 
nedostatok majetku a z dôvodu zrušenia spoločnosti však Okresný súd Bratislava I exekúciu  
Uznesením  č. 39Er 1825/1999-13, zo dňa 24.9.2009  zastavil. Spoločnosť bola zrušená 
a vymazaná z obchodného registra dňa 15.9.2007. 

Pohľadávka sa stala  nevymožiteľnou. 
 

 
 
2. 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 
až do uzavretia nájomnej zmluvy bez právneho titulu.  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 prostredníctvom Okresného súdu Bratislava I, a následne 

Exekútorským úradom.  Exekučné konanie č.2 Er/70/2004 však bolo zastavené, pretože ARCHA, 

spol. s r.o. bola  dňa 13.6.2006 zrušená a vymazaná z obchodného registra. 

 Pohľadávka sa stala nevymožiteľná.  

 



 
 

3. Pivovarská reštaurácia HO-GA, VS 407 050        suma: 47 801,43 € 

sídlo: Blumentálska 26, Bratislava, IČO: 17 367 905  _____________________________ 

   
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 prostredníctvom Okresného súdu Bratislava I, avšak žaloba 

bola rozsudkom  č. 9C 27/2001-82 zo dňa 8.10.2009 zamietnutá, pretože zmluva o nájme 

nebytových priestorov, zo dňa 3.6.1991 mala právne vady a v súdnom konaní nebolo možné určiť 

osobu žalovaného. 

 Pohľadávka sa stala nevymožiteľná.  

4. 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 na dlžnú sumu  138 600,00 Sk, druhá  na sumu 173 250,00 Sk. 
Dňa 14.8.2008 vydal Okresný súd Bratislava I platobný rozkaz sp. zn.: 2 ROB/66/2007, ktorým 
bol dlžník zaviazaný uhradiť istinu  v sume 138 600,00 Sk.  Druhá žaloba na sumu 173 250,00 
Sk  bola späť vzatá, pretože 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. Zvyšná čiastka pohľadávky  v sume 2 300,33 € žalovaná 
nebola.    

Pohľadávka sa stala  nevymožiteľnou. 
 
 
 
 



5. 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 4. Q.2000 a roky 2001, 2002  a 2003  v celkovej 
sume 56 594,90 € (1 704 879,40 Sk). 

Na Okresný súd Bratislava I boli podané dve žaloby. Prvá dňa 13.12.2001, druhá dňa 
13.5.2003. Okresný súd Bratislava I vydal v roku 2002 rozsudok č. 7C 187/01, ktorým bol dlžník 
zaviazaný uhradiť istinu  v sume 712 878,50 Sk.  

Vo veci druhej žaloby  vydal Okresný súd Bratislava I v roku 2006 rozsudok, č. 31 
Cb/170/203-47,  ktorým zaviazal  dlžníka uhradiť istinu 1 104 795,00 Sk a trovy konania v sume 
55 235,00 Sk, k úhrade však nedošlo.   

Pohľadávku vymáhal Exekútorský úrad Bratislava I, pre nedostatok majetku spoločnosti 
však Uznesením č. 2 Er 285/2003-14 zo dňa 5.10.2009 Okresný súd Bratislava I exekúciu zastavil.  

Pohľadávka sa stala  nevymožiteľnou. 
 
 
6. Klocháň Kamil   VS  212 171 201                                      suma:  2 740,22 € 

sídlo:  Kozia 12, 81102 Bratislava, IČO: 32 072 376               

  
V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 6.11.1996, v znení dodatkov 

č. 1,2,3 a 4 bol nebytový priestor v domovej nehnuteľnosti Kozia 12 prenechaný do užívania  
Kamilovi Klocháňovi na účel diskontnej predajne nealkoholických nápojov a potravinárskeho 
tovaru. Podľa výpočtového listu bol nájomca povinný uhrádzať nájomné spolu s platbou za 
poskytované služby mesačne. Keďže si menovaný svoju povinnosť nesplnil, bola podaná dňa 
10.4.2002 na Okresný súd Bratislava I žaloba  na uhradenie istiny 101 987,00 Sk. Menovaný túto 
sumu uhradil, avšak zostali neuhradené poplatky z omeškania a súdne trovy v sume 30 669,00 Sk. 
Následne bola podaná 2. žaloba na uhradenie istiny 51 883,00 Sk  za obdobie 12/2003 až 3/2004. 
Platobný rozkaz č. 1ROB/1447/2005 bol vydaný 1.3.2006. 
 Pohľadávku vo výške 2 740,22 eur dlžník nezaplatil, preto sa vymáhala prostredníctvom 
súdneho exekútora. Exekúcia však bola neúspešná a exekučné konanie č. 1 Er 1088/2006-12 bolo 
Okresným súdom Bratislava I zastavené z dôvodu úmrtia dlžníka  Kamila Klocháňa dňa 3.8.2006. 
Pohľadávka bola prihlásená do dedičského konania, avšak  uspokojená nebola, pretože dlžník 
zanechal majetok len nepatrnej hodnoty. Dedičské konanie pod zn. 2 D/352/2006 bolo ukončené 
11.5.2010. 
 Pohľadávka v celkovej sume 2 740,22 € (82 552,00 Sk) sa stala nevymožiteľnou. 
 
 


