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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 16.09.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 23.09.2014 

 
 
 
 

N  Á V  R  H 
 

na čiastočné odpustenie dlhu za užívanie bytu č. 113 nachádzajúceho sa na 11. 
posch. v bytovom dome na ul. Kopčianska č. 86 v Bratislave 

___________________________________________________________ 
 
 
 
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 
predložený návrh 
 

 
Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Martin Micheľ  
vedúci oddelenia právneho  
a správnych činností 

 - v materiáli 

  
       
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

JUDr. Ing. Jana Barjaková 
oddelenie právne a  
správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
 
 



 

  

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 je   
 

v súlade s ust. § 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v spojení s čl. 10 ods. 1 
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s 
majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto čiastočné 
odpustenie dlhu voči Jánovi Čelárovi v časti istiny vo výške 245,92 € a v časti 
príslušenstva úplné odpustenie v časti poplatku z omeškania (4.316,51 € ku 
dňu 23.09.2014), za podmienky, že do 31.10.2014 uhradí mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto zvyšnú časť istiny vo výške 200,00 €, trovy konania vo výške 22,23 
€, poplatok za návrh na vykonanie exekúcie vo výške 16,60 € a uhradí súdnemu 
exekútorovi trovy súdneho exekútora.   
 
 
B. s p l n o m o c ň u j e  
 
starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na uskutočnenie všetkých právnych 
úkonov potrebných na vykonanie uznesenia, ako aj na opravu prípadných chýb v písaní 
a počítaní tak, aby došlo k naplneniu tohto uznesenia.  
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D ô v o d o v á  s p r á v a  
 
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "mestská časť") sa ako navrhovateľ 
v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava V č. k. 39C/97/2006 vedenom 
proti Jánovi Čelárovi ako odporcovi domáhala zaplatenia 13.434,-Sk (445,92 €) s 
príslušenstvom ako nezaplateného nájomného a služieb spojených s užívaním bytu č. 118 
nachádzajúcom sa na 11. poschodí bytového domu na ul. Kopčianska 2969/86 v Bratislave, 
a to na základe nezaplatenia nájomného v období od januára 2002 do apríla 2002 a 
nedoplatkov vyplývajúcich z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu v roku 2001 a v 
roku 2002. 
 
 Ján Čelár užíval uvedený byt ako nájomca na základe dohody o výmene bytov s 
Romanom Polakovičom po predchádzajúcom súhlase mestskej časti udelenom dňa 
24.07.2000.  
 
 Okresný súd Bratislava V rozsudkom č. k. 39C/97/2006-34 zo dňa 13.04.2007 
zaviazal Jána Čelára na zaplatenie istiny vo výške 13.343,- Sk spolu s poplatkom z 
omeškania vo výške 2,5 promile z dlžnej sumy za každý deň omeškania od 16.02.2004 do 
zaplatenia a trov konania vo výške 670,- Sk v prospech mestskej časti. Predmetný 
rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 02.07.2007 a stal sa vykonateľným dňa 
05.07.2007.  
 
 Nakoľko Ján Čelár svoju povinnosť v zmysle rozsudku dobrovoľne nesplnil, mestská 
časť podala dňa 27.05.2013 Exekútorskému úradu Ružomberok, JUDr. Mgr. Vladimír 
Zachar, Poľná 23/31, 034 01 Ružomberok návrh na vykonanie exekúcie zo dňa 
14.05.2013, ktorým žiada o vymoženie pohľadávky, ktorá pozostáva z: 
 

- istiny vo výške 445,92 €,  
- poplatku z omeškania vo výške 2,5 promile z dlžnej sumy za každý deň omeškania 

(3.416,51 € ku dňu 23.09.2014),  
- trov súdneho konania vo výške 22,23 €,  
- poplatku za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie vo výške 16,50 € a 
- trov exekúcie (vyčísli ich dlžníkovi súdny exekútor podľa vykonaných úkonov).  

 
  Dňa 18.12.2013 a následne dňa 23.07.2014 boli mestskej časti doručené podania, z 
obsahu ktorých vyplýva, že sa jedná o žiadosť o odpustenie dlhu Jána Čelára 
zastúpeného synom Erikom Čelárom na základe plnej moci zo dňa 17.07.2008. V zmysle 
uvedenej žiadosti Erik Čelár žiada o odpustenie dlhu, ktoré odôvodňuje skutočnosťou, že 
jeho otec byt na ul. Kopčianska 86 nikdy neužíval. V žiadosti o odpustenie dlhu zároveň 
uvádza, že Ján Čelár je nemajetný, pričom celý jeho starobný dôchodok vo výške 246,10 
€/mesačne je poukazovaný na účet Domova sociálnych služieb v Čataji, v ktorom je 
Ján Čelár umiestnený na základe Rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja o 
odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb zo dňa 
20.02.2013 so stupňom odkázanosti VI podľa prílohy č. 3 k zákona č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (stupeň najvyššej odkázanosti).  
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 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava taktiež vymáhalo od Jána Čelára 
pohľadávku z dôvodu nezaplatenia nájomného a služieb spojených s užívaním 
predmetného bytu na ul. Kopčianska 86 v období, v ktorom bytový dom nebol zverený do 
správy mestskej časti. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy uznesením č. 549/2008 zo dňa 19.11.2008 schválilo odpustenie pohľadávky 
Jánovi Čelárovi vo výške 31.334,20 €. Odpustená suma predstavovala nájomné a služby, 
teda istinu pohľadávky a príslušenstvo v časti poplatku z omeškania. V ostatnej časti, 
t. j. v časti trov súdneho konania a trov exekúcie, hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava naďalej trvá na úhrade.  
 
 Podľa ust. § 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí obec môže upustiť od 
vymáhania majetkových práv obce len vtedy, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie 
určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce. 
 
 Podľa čl. 10 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto (ďalej len "Zásady hospodárenia") mestská časť alebo organizácia zriadená 
mestskou časťou môže na žiadosť dlžníka dlh celkom alebo čiastočne odpustiť, ak na 
strane dlžníka existujú výnimočné dôvody hodné osobitného zreteľa, najmä ak dlžník 
preukázal dlhodobé finančné, sociálne, zdravotné alebo iné dôvody, ktoré mu bez jeho 
zavinenia neumožňujú zaplatiť dlh.  
 
 Podľa čl. 10 ods. 4 písm. c) Zásad hospodárenia odpustenie dlhov a ich následný 
odpis sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, pričom odpustiť a 
odpísať dlhy môže štatutárny zástupca subjektu hospodárenia nad 3.500,- € po 
predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva mestskej časti. 
  
 Ján Čelár v zastúpení Erika Čelára predložil nasledovné doklady:  
 

- splnomocnenie zo dňa 17.07.2008 s notársky osvedčenou pravosťou podpisu,  
- čestné prehlásenie Romana Polakoviča zo dňa 07.07.2000, z obsahu ktorého 

vyplýva, že Ján Čelár byt na ul. Kopčianska 86 neužíval,  
- rozhodnutie Sociálnej poisťovne zo dňa 06.12.2012, ktorým bola stanovená výška 

starobného dôchodku Jána Čelára vo výške 246,10 € mesačne,  
- Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb v domove sociálnych služieb 

uzatvorenú dňa 25.06.2013 medzi neziskovou organizáciou Nový deň, n. o. ako 
prevádzkovateľom Domova sociálnych služieb v Čataji, Jánom Čelárom ako 
prijímateľom sociálnej služby a Vlastou Čelárovou, rod. Kosíkovou ako blízkou 
osobou prijímateľa sociálnej služby, z ktorej v zmysle čl. 4 bod 3 vyplýva, že výška 
starobného dôchodku Jána Čelára nepostačuje na úplne zaplatenie mesačnej 
úhrady za sociálne služby;  

- Rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 20.02.2013 o 
odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb,  

- Posudok o odkázanosti na sociálnu službu zo dňa 20.02.2013, podľa ktorej bol 
Ján Čelár zaradený do VI. stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby a je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb,  
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- Oznámenie Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
odpustení pohľadávky zo dňa 21.11.2008,  

- Odpis uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 549/2008 zo dňa 20.10.2008 prijatého k návrhu na odpustenie 
pohľadávky v sume 943.974,- Sk ako dlžného nájomného a služieb spojených s 
užívaním bytu a poplatku z omeškania k 30.10.2008. 

 
 Mestská časť ku dňu 23.09.2014 eviduje voči Jánovi Čelárovi dlh pozostávajúci z:  
 

- istiny vo výške 445,92 €,  
- poplatku z omeškania vo výške 4.316,51 €,  
- trov súdneho konania vo výške 22,23 €,  
- poplatku za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie vo výške 16,50 € a 
- trov exekúcie, ktorých výšku eviduje súdny exekútor.  

 
 Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že dlžník preukázal dlhodobé 
finančné, sociálne, ako aj zdravotné dôvody, ktoré mu bez jeho zavinenia znemožňujú 
platiť vzniknutý dlh.  
 
 Vzhľadom na uvedené predkladateľ navrhuje čiastočné odpustenie dlhu, a to 
tak, že Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto udelí súhlas s 
odpustením istiny vo výške 245,92 € a s odpustením príslušenstva v časti poplatku z 
omeškania (od 16.02.2004 do 23.09.2014 vo výške 4.316,51 €), za podmienky, že do 
dňa 31.10.2014 uhradí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zvyšnú časť istiny vo 
výške 200,00 €, trovy konania vo výške 22,23 €, poplatok za návrh na vykonanie 
exekúcie vo výške 16,60 € a súdnemu exekútorovi trovy súdneho exekútora, ktorých 
výška bude dlžníkovi vyčíslená súdnym exekútorom JUDr. Mgr. Vladimírom 
Zacharom.  
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