
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

          

Bratislava,  december 2013 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady      dňa   3.12.2013 
 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 10.12.2013 
 
 
 
 
 
 

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 
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 návrh na 
trvalé upustenie od vymáhania 
nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
 

Zodpovedný:                Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Július Papán 
vedúci finančného oddelenia 
 

 - v materiáli 

        
Spracovatelia                       Materiál obsahuje: 
 

Miroslava Krajčová 
finančné oddelenie  
JUDr. Mária Barátiová 
oddelenie obchodu a služieb, 
správnych konaní a miestnych daní 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- zoznam dlžníkov 



 
 
 
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. Asociácia priemyslu a ochrany prírody v likvidácii                     6 090,09 € 
2. CLIENT, s.r.o.                                                                         11 776,93 €  
3. Metropolitan, a. s.                                                                   16 664,82 € 
4. P.B. Press, spol. s r.o.                                                            20 773,15 € 
5. ETP Managment budov, s.r.o.                                                16 337,18 € 
6. Marbar,  s.r.o.                                                                         17 277,58 €    
          
     
Spolu:                                                                                   88 919,75 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                    D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
   V zmysle článku 8 odst. 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 88 919,75 Eur. 
 
   Pohľadávky v sume 71 642,17 Eur vznikli nezaplatením základného nájomného 
a služieb spojených s nájmom. Pohľadávka v sume 17 277,58 Eur vznikla nezaplatením 
uloženej pokuty v správnom konaní  za porušovanie nočného kľudu. Všetky 
pohľadávky boli vymáhané prostredníctvom súdu, avšak neúspešne a stali sa 
nevymožiteľnými. Pohľadávky boli prerokované na zasadnutí komisie na ochranu 
majetku, kde členovia odporučili trvalé upustenie od vymáhania.  
 
   Podrobný komentár k jednotlivým pohľadávkam tvorí prílohu dôvodovej správy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Asociácia priemyslu a ochrany prírody v likvidácii,  VS: 203202504                        suma   6 090,09 € 
sídlo: Klobúčnícka 7 , Bratislava, IČO 30804701                                          
 
Asociácia  priemyslu  a  ochrany  priemyslu   užívala  nebytové   priestory v   domovej nehnuteľnosti   
Heydukova  č. 25.    Nájomná  zmluva   bola  ukončená   výpoveďou   ku  dňu 31.05.2009 z dôvodu 
neplatenia.  Odporca  po uplynutí výpovednej lehoty nebytové  priestory  neodovzdal.    Počas  užívania  
priestorov vznikol  nedoplatok  za  neuhradené nájomné za roky  2006,  2007,  2008  a  2009  v  celkovej 
sume 6 090,09 € . 
Na Okresný súd Bratislava I boli podané dve žaloby. Prvá 14.02.2008 , druhá 01.04.2010 . V priebehu 
konania vedenom na Okresnom súde Bratislava I. súd z registra záujmových združení právnických osôb 
zistil, že odporca dňa 14.01.2010 vstúpil do likvidácie  a následne dňa 20.10.2010 toto záujmové 
združenie zaniklo bez právneho nástupcu výmazom z registrácie. 
 Súd vzhľadom na vyššie uvedené, pre neodstrániteľný nedostatok spôsobilosti odporcu byť účastníkom 
konania, predmetné konanie v súlade s ustanovením § 107 ods.4 O.s.p. uznesením zo dňa 01.12.2011 
v celom rozsahu zastavil. Druhý návrh na žalobu navrhovateľ na základe vyššie uvedených skutočností 
vzal späť a žiadal zastaviť konanie. Súd uznesením zo dňa 20.02.2012 konanie zastavil.  
         Pohľadávka sa stala  nevymožiteľnou.  
 
 
 
 
CLIENT, s.r.o.  VS: 204655702                                             suma   11 776,93 € 
sídlo: Topľanského 1688, Vranov nad Topľou, IČO 31673350      
 
Spoločnosť CLIENT  užívala nebytové priestory v domovej nehnuteľnosti  Karadžičova  č.57.  Nájomca 
neuhradil nájomné za obdobie od 10/1997 do 10/1999. Navrhovateľ podal dňa 11.12.2000 na Okresný 
súd Vranov nad Topľou žalobu na zaplatenie  11 322,45 Eur.  

Súd  vydal  dňa   05.02.2001  platobný rozkaz   a   po   nadobudnutí   právoplatnosti 
a vykonateľnosti navrhovateľ vyzval dlžníka na úhradu pohľadávky. Pri vyzývaní dlžníka bolo zistené, že 
spoločnosť je nefunkčná a nepreberá zásielky. 

 Navrhovateľ podal návrh na vykonanie exekúcie . Následne bolo z obchodného registra zistené , že 
spoločnosť bola dňa 12.04.2006  zrušená bez vyhlásenia konkurzu pre  nedostatok majetku. Exekúcia  
bola zastavená ako neprípustná,  uznesenie nadobudlo právoplatnosť   dňa 06.12.2011 

Pohľadávka sa stala  nevymožiteľnou. 
 
 

 
 
Metropolitan, a. s., VS: 245 280 296                                            suma:   16 664,82  € 
sídlo: M.R.Štefánika 1, Nováky  IČO 35 725 869                           
 
V zmysle Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 1.10.2002 bol METROPOLITAN, a.s. nájomcom časti 
pozemku parc.č. 7618/2 na Leškovej ul. za účelom zriadenia parkoviska a prevádzkovania parkoviska.   
Keďže nájomca neplatil nájomné dohodnuté zmluvou , bola dňa 20.4.2004 podaná na    Okresný súd 
Bratislava I žaloba na dlžnú sumu 24.065,59 € s príslušenstvom. Dňa 28.02.2008 nadobudol 
právoplatnosť a dňa 02.03.2008 vykonateľnosť rozsudok Okresného súdu Bratislava I,  č.k 30Cb 
387/2004 zo dňa 12.11.2007. 
V rozsudku nám bolo priznaná istina vo výške 11.230,58 € s príslušenstvom vo výške 7 694,28 €.   
Následne mestská časť Bratislava-Staré Mesto podala dňa 03.06.2009  návrh na vykonanie exekúcie 
v celkovej sume 18 733,21 €.  Dňa 21.12.2009  bol v Obchodnom vestníku vyhlásený konkurz na 
majetok dlžníka: METROPOLITAN, a.s., pohľadávka bola prihlásená do konkurzného konania. Dňa 
7.1.2012 bol vyhotovený konečný rozvrh výťažku, ktorý zástupca veriteľov schválil. V zmysle konečného 
rozvrhu výťažku vyplýva, že veriteľ mestská časť Bratislava-Staré Mesto má nárok na uspokojenie 
pohľadávky vo výške 515,43 €. Táto suma bola zaslaná na účet mestskej časti  dňa 13.2.2013.     



        Pohľadávka  vo výške 16 664,82 € sa stala  nevymožiteľnou. 
 
 
 
P.B. Press, spol. s r.o. , VS: 5000000020, 3000402977     suma: 20 773,15 € 
 sídlo: Štúrova 6, 811 02 Bratislava, IČO: 30 841 526               
 
P.B Press, s.r.o.  bola v zmysle zmluvy o nájme zo dňa 12.10.1992  nájomcom nebytových priestorov 
v domovej nehnuteľnosti Štúrova 6  v Bratislave, ktoré mali slúžiť na administratívnu  činnosť.  
Pohľadávka v celkovej sume 20 773,15 €  vznikla nájomcovi z nezaplatených preddavkov za služby 
spojené s nájmom nebytového priestoru  za obdobie od 1/1996 do 12/1998.  Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto sa návrhmi zo dňa 14.1.2001 a 23.4.2001 domáhala zaplatenia pohľadávky 
prostredníctvom Okresného súdu Bratislava I (žaloba č. 82/B/01 a 355/01). Dňa 14.5.2002 a 31.12.2002 
boli vydané rozsudky, ktorými Okresný súd Bratislava I zaviazal dlžníka uhradiť pohľadávky. Pohľadávky 
boli postúpené exekútorovi, pretože dlžník ju dobrovoľne nezaplatil. Dňa 8.6.2012 súdny exekútor doručil 
správu o stave exekúcií, v ktorej uviedol, že konateľ spoločnosti p. Pevala zomrel dňa 15.3.2001. 
Dedičské konanie do dnešného dňa nebolo ukončené. Kontrolou Obchodného registra SR bolo zistené, 
že spoločnosť P.B. Press s.r.o. bola uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 32CbR/243/2011 zo 
dňa 10.5.2012 vymazaná z obchodného registra (ex offo výmaz).        
 Pohľadávka sa stala nevymožiteľnou.  
 
 
ETP Managment budov, s.r.o. , VS: 4527          suma: 16 337,18 € 

sídlo: Záhradnícka 30, Bratislava, IČO: 35 970 707              
 
V zmysle protokolu  č. 51/92 bol mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zverený majetok – spoluvlastnícky 
podiel o veľkosti 2/9 na nehnuteľnosti, stavba súp. č. 214, na pozemku parc. č. 108/1 o výmere 433 m2, 
ktorá sa nachádza na Laurinskej ul. č. 16. Dňa 24.11.1998 mestská časť Bratislava-Staré Mesto podpísala 
zmluvu o výkone správy s Prvou správcovskou, a.s., t. č. právny nástupca: spoločnosť ETP Managment 
budov, s.r.o.. Ná základe uvedenej zmluvy mala správcovská spoločnosť poukazovať zostávajúce finančné 
prostriedky spoluvlastníkom podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov spolu so štvrťročnými 
vyúčtovaniami príjmov a výdavkov do 14 dní, čo si riadne neplnila. Mestská čast Bratislava-Staré Mesto sa 
návrhom doručeným súdu dňa 22.12.2010 domáhala vydania rozhodnutie na zaplatenie istiny 16 337,18 €. 
Správcovská spoločnosť vzniesla voči uvedeným nárokom námietku. Právo na vyplatenie podielov 
výnosov z nehnuteľností, ktoré mali byť navrhovateľovi vyplatené na základe zmluvy o výkone správy 
nehnuteľností a ktorých zaplatenia sa navrhovateľ v tomto konaní domáha sú majetkovým právom, a preto 
sa tak ako všetky majetkové práva premlčuje podľa ustanovenia § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

Pohľadávka sa stala nevymožiteľná. 
 

 
Marbar,  s.r.o. (predtým Barbaron, spol. s r.o.)                                                suma:  17 277,58   €  
sídlo: Štúrova 16, 071 01 Michalovce, IČO: 35 939 915              
 
         Pohľadávka vo výške 17 277,58 € vznikla  na základe rozhodnutia č. 4/2006/sprč-R zo dňa 
13.07.2006, rozhodnutia č. 5/2007/sprč-R zo dňa 18.05.2007, rozhodnutia č. 1352/7361/2010/SPC/Mar 
zo dňa 14.04.2010 a rozhodnutia č. 5909/22093/2010/SPC/Mar zo dňa 18.05.2010. Uvedenými 
rozhodnutiami boli uložené dlžníkovi v správnom konaní pokuty za porušovanie nočného kľudu 
v prevádzkovej jednotke Barbaron na Obchodnej ulici č. 31 v Bratislave.  Pohľadávka nebola uhradená 
ani na základe výziev, preto bola okrem pokuty vo výške 6 638,79 eur, ktorá je už premlčaná, vymáhaná 
prostredníctvom súdneho exekútora. Exekúcia však bola neúspešná pre nemajetnosť dlžníka. Napriek 
tomu, že spoločnosť z obchodného registra vymazaná zatiaľ nebola, je pravdepodobne nefunkčná, 
pretože podľa oznámenia exekútora, zo sídla spoločnosti, ktoré je v Michalovciach sa vracajú všetky 
poštové zásielky s poznámkou „adresát neznámy“. Prevádzková jednotka Barbaron zanikla a spoločnosť 
na území Bratislavy nevyvíja žiadnu činnosť. V obchodnom registri sa v záznamoch spoločnosti od roku 
2010 neboli vykonané žiadne zmeny. Exekučné konania č. 41 EX 68/10 a č. 41 EX 42/07 boli zastavené 
uzneseniami Okresného súdu Bratislava I dňa 16.02.2012.  
            Pohľadávka sa stala nevymožiteľná. 



 
 
 
 
       

 
 


