
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  február 2013 
 

 
  

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 Kop čianskej ulici č. 86 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 
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 1 433,54 €, ktorý vznikol titulom neuhradeného 
príslušenstva pohľadávky -  poplatku z omeškania č.k. 26Ro/1356/2004 pani Ľubici Tirjakovej. 
Podmienkou odpustenia dlhu bude uhradenie všetkých pohľadávok voči mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto a uhradenie budúcich pohľadávok, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vymáhaním dlhu. 
V prípade nesplnenia tejto podmienky uznesenie stráca platnosť uplynutím 3 mesiacov od jeho 
prijatia. 

 
 

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 02.08.1994 bola uzatvorená zmluva o nájme bytu medzi prenajímateľom mestská časť 
Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, zastúpená starostkou mestskej časti PhDr. 
Miloslavou Zemkovou, a nájomcom Ľubicou Tirjakovou. Predmetný bytový priestor  sa nachádza  na 
ulici Kopčianska č. 86, súp. č. 2969, na 7. poschodí, č. bytu 74, pozostávajúci z 3 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  bola splatná do 15. dňa nasledujúceho mesiaca  na 
podúčet domu vedený na účte správcu.   
 

Dňa 13.09.2006 nadobudol právoplatnosť platobný rozkaz Okresného súdu Bratislava V,                
spis.zn.: 26Ro/1356/2004 zo dňa 01.06.2009, ktorým súd rozhodol, že Ľubica Tirjaková je povinná 
zaplatiť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto istinu vo výške 515,20 € spolu s príslušenstvom. 
Príslušenstvo predstavuje poplatok z omeškania vo výške 2,5 promile z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania od 23.06.2003 až do zaplatenia, ďalej trovy konania vo výške 26,55 € ako aj trovy 
právneho zastúpenia 83,98 €. Povinná danú sumu na základe právoplatného a vykonateľného 
rozhodnutia súdu nezaplatila, preto mestská časť Bratislava-Staré Mesto dňa 31.07.2008 zaslala 
povinnej  výzvu na zaplatenie. 
 
  Dňa 05.09.2008 povinná Ľubica Tirjaková zaslala mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania s odôvodnením, že je dôchodkyňa, má závažné 
zdravotné problémy a ako dôchodkyňa nízky mesačný príjem cca 282,14 €.   
 

Povinná  uhradila  istinu vo výške 515,20 €, ale zostáva ešte uhradiť trovy konania vo 
výške 26,55 €, ako aj trovy právneho zastúpenia vo výške 83,98 €.  
 

 Vzhľadom k tomu žiada o odpustenie príslušenstva pohľadávky vo výške                
1. 433,54 €. 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 žiadateľky, ktoré odôvodňujú jej žiadosti 
o odpustenie príslušenstva pohľadávky. 
 

Vzhľadom k vyššie uvedeným dôvodom a skutočnostiam, že žiadateľka uhradila mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto istinu prekladateľ navrhuje, aby Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí rozhodlo o schválení odpustenia príslušenstva 
pohľadávky. 

 

 
 
                    



Ľubica Tirjaková, Kopčianska 86, 851 01 

V Bratislave, dňa 02.09.2008 

VEC: 
Žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania. 

Rozhodnuilin Okresného súdu Bratislava V, spis. zn. 26Ro/1356/2004 io dňa 
01.06.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.09.2006 som bola zaviazaná uhradiť istinu 
vo výške 15.521,-Sk ako aj poplatok z omeškania vo výške 2,5 promile z istiny za každý deň 
omeškania od 23.06.2003 do zaplatenia, trovy konania a právneho zastúpenia. Dňa 
10.07.2006 som uhradila istinu v plnej výške, takže do uvedeného dňa mi bol započítaný 
poplatok z omeškania, ktorý do uvedeného času predstavuje sumu 43. 187,-Sk. Žalovaná suma 
15.521,-Sk pozostávala z dvoch položiek a to nedoplatku z vyúčtovania za rok 2001 vo výške 
8.557,-Sk a nedoplatku za vyúčtovanie za kalendárne mesiace január až apríl 2002, z dôvodu 
toho, že nájom bytového domu k 01.05.2002 nájomcu Mestská časť Bratislava - Staré mesto 
zanikol a platby nájmu a služieb spojených s uživanim bytu prevzal vlastník bytového domu. 
Správu bytového domu však vykonával i naďalej správca H-PROBYT, spol. s r.o., tento 
správca sa nemenil. Ja som proti vydanému platobnému rozkazu podala odpor, ale súd tento 
neakceptoval, nakoľko som odpor podala neskoro. Toho času mám 59 rokov. V právnych 
veciach sa nevyznám, a preto podľa poučenia v odpore, odpor som podala podľa poučenia 
v lehote tam uvedenej. Nemala som vedomosť, že za deň doručenia sa rozumie deň uloženia 
zásielky na pošte. Preto som sa proti tomuto rozhodnutiu nemohla brániť a preukázať 
nezákonnosť nároku minimálne vo výške vykonaného vyúčtovania za obdobie mesiacov 
január až apríl 2002, pretože vyúčtovanie vykonané len za uvedenú časť roka, v ktorom 
období je spotreba tepla najvyššia nakoľko sa jedná o zinmé mesiace, bude také vyúčtovanie 
vždy vykazovať nedoplatok. Preto vykonanie vyúčtovania za uvedené obdobie nie je 
spravodlivé. 

Ako nájomníčka bytu, nájonmé a služby spojené s uživanim bytu riadne platím. Je 
pravda, že výšku mesačných preddavkov určených správcom, vzhľadom k môjmu 
dôchodcovskému veku nedokážem v plnej výške uhrádzať, avšak tieto preddavky sú spravidla 
nadhodnotené, nezodpovedajúce reálnej výške poskytnutých služieb. Okrem uvedeného 
predmetný bytový dom, nemožno využiť tak ako to predpokladá jeho využitie. V bytovom 
dome neustále nefungujú výťahy, spoločné osvetlenie a celkovo spoločné priestory sú 
v dezolátnom stave, ktoré sa neupravujú, ale naopak, stav spoločných priestorov bytového 
domu je zhoršujúci sa. Nie len j a ale aj ostatni nájomcovia sa boja používať tieto priestory 
z dôvodov tých, že tieto priestory, schodište okupujú rôzne "živly", ktoré ak neupozorníte na 
zlé správanie, tak v takom poškodzujúcom správani budú pokračovať, v prípade ich 
upozornenia vás napadnú. Aj napriek .d!horočnému úsiliu o vykonanie nápravy cez rôzne 
inštitúcie, podávanými sťažnosťami a pod. zo strany vlastnika bytového domu nedošlo 
k náprave. výška preddavkov ako aj samotné vyúčtovanie služieb bytu poskytovaných vôbec 
nezohľadňuje skutočnosti obsialmuté v našich nmohých sťažnostiach a urgenciách na 
nápravu, ale naopak, všetci tí, ktorí ešte ako tak zvládame platiť vysoké mesačné preddavkové 



platby, sme postihovaní aj ďalšími sankciami a to poplatkami z omeškania, ktoré mnohokrát 
predstavujú niekoľko násobne vyššiu sumu ako samotná istina na omeškanom nájomnom. Aj 
samotné vyúčtovania, ktoré spravidla každé obsahuje nedoplatok, nie som schopná uhradiť 
v riadne stanovenej lehote, pretože môj príjem mi to nedovolí. Aj keď celý rok riadne 
mesačné platím zálohové platby, správca vždy vykoná také vyúčtovanie, ktoré je mínusové 
pre mňa ako nájomničku. Správca vôbec neberie ohľad na skutočnosť, že som nájomnička 
vyššieho veku, a žiada vykonať úhrady, ktoré si myslím, nie sú spravodlivé zistené 
a vypočítané, okamžite resp. v krátkej lehote. Nakoľko nemám iný majetok, či byt, kde by 
som mohla bývať, nemám ani úspory, nedoplatok na vykonanom vyúčtovani sa mi uhrádza 
len veľmi ťažko. Spravidla si musím najeho úhradu požičať peniaze. Aj v uvedenom prípade, 
zaplatenia dlžnej sumy istiny vo výške 15.521,-Sk som si musela požičat', ktorú pôžičku do 
toho času splácam. 

Od roku 2004 som na dôchodku, toho času predstavuje môj príjem cca 8.500,-Sk. Celý 
život som trpela vážnou zdravotnou poruchou, ktorá sa toho času u mňa zhoršuje. Jedná sa 
o chorobu tzv. koksatró:ufa toho času som pred operáciou, na ktorú sa obávam ísť, avšak 
lekári tvrdia, že skôr či neskôr operačný zákrok budem musieť absolvovať. Na môj zlý 
zdravotný stav preto veľmi negatívne pôsobi aj to, že výťahy v bytovom dome sú skoro stále 
nepojazdné, a ak sa chcem do bytu dostať, som nútená výjsť na 7 poschodie pešo. 

Dovolím si preto požiadať Mestskú časť Bratislava - Staré mesto ako aj samotného 
vlastníka Hlavné mesto SR Bratislavu, aby mi odpustil poplatok z omeškania vo výške 
43.187,-Sk lebo zo svojho dôchodku len vo výške cca 8.500,-Sk nedokážem tento poplatok 
z omeškania uhradiť a vzhľadom k svojmu veku ale aj chorobe sa len ťažko zamestnám tak 
aby som popri dôchodku si mohla slušne privyrobiť. Prosím o zohľadnenie mojej požiadavky 
a prehodnotenie možnosti odpustenia poplatku z omeškania. 

S pozdravom 

Ľubica Tirjaková 

Prílohy: 1. lekárske správy o mojom zlom zdravotnom stave 
2. výška m6jho dôchodku 
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