
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

                                                               
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                dňa   19. apríla 2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                           dňa   26. apríla 2011 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
na  odpustenie dlhu , 

bytový priestor Krížna ul. č. 10  
 

 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
PhDr. Tatiana Rosová                                          Bratislava- Staré Mesto  
starostka                                                              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: 
                                                                                        
JUDr. Peter Chrašč                                         
vedúci oddelenia                                                    - v materiáli                                                              
právneho a správnych                                                                               
činností                                                                                
 
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 
                                                                              - návrh uznesenia 
JUDr. Peter Chračš                                                - dôvodovú správu 
vedúci oddelenia                                                    - žiadosť o odpustenie 
právneho a správnych                                              poplatku z omeškania 
činností   
 
Mgr. Michaela Bauer  
oddelenie právne a                                 
správnych činností 
 

Bratislava, apríl 2011  
 
 



 
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 písm. c) 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, bývalým manželom 
Martin Šefčík a Martina Uhrinová (predtým Šefčíková)  Dlh predstavuje neuhradený 
poplatok z omeškania z dlžnej sumy.  

 
 
 

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 uzavretá Nájomná zmluva medzi prenajímateľom mestská časť 
Bratislava – Staré Mesto, zastúpená PhDr. Miloslavou Zemkovou a nájomcom pánom 
Martinom Ševčíkom. Predmetom nájmu bol byt č. 14  nachádzajúci sa na 5. poschodí 
bytového domu na Krížnej ul. č. 10 v Bratislave. Byt užíval aj spolu so svojou manželkou 
Martinou Šefčíkovou.  
 
 Na základe uzavretej Nájomnej zmluvy bol nájomca povinný uhrádzať nájomné 
a preddavkové platby za služby spojené s užívaním bytu mesačne pozadu najneskôr do 15. 
dňa nasledujúceho mesiaca na účet správcu.  
 
 Nájomca v rozpore so svojimi povinnosťami dohodnutými v zmluve si neplnil svoje 
povinnosti a prenajímateľovi neuhradil rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a skutočnými 
nákladmi za služby spojené s nájmom bytu. Z tohto dôvodu nájomcovi vznikol dlh vo výške 
6800,- Sk (225,72 EUR).  
 
 Protokolom č. 96 zo dňa 27.02.2002 mestská časť Bratislava – Staré Mesto prevzala 
pohľadávku nájomcu do svojej účtovnej evidencie a listom zo dňa 12.03.2002 vyzvala 
nájomcu k úhrade nedoplatku.  
 
 Dňa 22.05.2003 mestská časť Bratislava – Staré Mesto podala na súd žalobu na 
vydanie platobného rozkazu na zaplatenie istiny vo výške 6.800,- Sk (225,72 EUR) 
s príslušenstvom.   
 
 Dňa 31.07.2003 nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť  rozsudok Okresného súdu 
Bratislava III č. k. 40Ro/1583/03, ktorým súd rozhodol, že manželia M. Šefčík a M. 
Šefčíková sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
istinu vo 6.800,- Sk (225,72 EUR) spolu s poplatkom z omeškania 2,5 promile z dlžnej sumy 
za každý deň omeškania od 28.05.2003 až do zaplatenia a nahradiť trovy konania  vo výške 
542,- Sk (17,99 EUR). 
 
 Aj napriek právoplatnému rozsudku Okresného súdu Bratislava III povinní neuhradili 
mestskej časti dlžnú sumu. Preto dňa 31.03.2010 podala mestská časť návrh na vykonanie 
exekúcie na vymoženie uloženej povinnosti.  
  
 Dňa 22.04.2010 Exekútorský Úrad Bratislava I, súdny exekútor Ing. Bc. Štefan 
Majchrák upovedomil mestskú časť Bratislava – Staré Mesto, že dňa 31.03.2010 sa začalo 
exekučné konanie v neprospech manželov M. Šefčík a M. Šefčíková. 
 
 Povinní u súdneho exekútora dňa 20.01.2011 uhradili dlžnú istinu spolu s trovami 
súdneho konania a trovami exekúcie.    
 
 Dňa 29.06.2010 povinná Martina Uhrinová (predtým Šefčíková) a povinný Martin 
Šefčík požiadali o odpustenie poplatku z omeškania, z dôvodu že povinná v čase vzniku 
dlžnej pohľadávky už so svojim predchádzajúcim manželom p. Šefčíkom nežila v spoločnej 
domácnosti. Predmetný byt bývalí manželia odkúpili od prenajímateľa a následne v roku 2000 
predali, aby sa mohli majetkovo vysporiadať, s tým, že si mysleli že pohľadávky za byt majú 
u prenajímateľa vysporiadané. Pán Šefčík od rozvodu býva v predmetnom byte v spoločnej 
domácnosti so svojou chorou matkou, o ktorú sa stará a povinná M. Uhliariková sa stará o ich 
maloletú dcéru, ktorá jej bola zverená do opatery a zároveň spláca poskytnutý hypotekárny 



úver v banke. Ako uvádzajú obom by odpustenie poplatku z omeškania výrazne uľahčilo 
sociálnu situáciu v rodine.  
 

Vzhľadom k  daným skutočnostiam navrhujem schválenie odpustenia dlhu vo výške 
1.449,62 EUR, ktorý predstavuje neuhradený poplatok z omeškania z dlžnej sumy.   

                    
  


