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Bratislava  apríl 2012 
 

  
 
 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 17.04.2012  
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 24.04.2012 
 
 
 
 

N á v r h  

na postúpenie pohľadávky 
mestskej časti voči Ing. Peter Horečný – HOMACO, Drotárska 4, 811 04 Bratislava, 

IČO: 17 461 928, vo výške 14.699,14 EUR s príslušenstvom 

 
 
 
 
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 predlo-
žený návrh 
 

 
Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Vladimír Cipciar 
vedúci oddelenia právneho 
a správnych činností 

 - v materiáli 

 
        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

JUDr. Ján Cili 
oddelenie právne a správnych 
činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správa 

 
  

 
 



N á v r h  u z n e s e n i a  
 

Mies tne  zas tup i t eľs tvo  mes tske j  čas t i  B ra t i s l ava  –  S ta ré  Mes to  
 
 

A .  s c h v aľ u j e   
 

postúpenie pohľadávky mestskej časti Bratislava–Staré Mesto voči Ing. Peter Horečný – 
HOMACO, Drotárska 4, 811 04 Bratislava, IČO: 17 461 928, vo výške 14.699,14 EUR 
s príslušenstvom, ktorej dôvodom vzniku je nesplatené nájomné a služby zo Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov zo dňa 12.07.1994, predmetom ktorej bol nájom nebytových 
priestorov o výmere 178,20 m² na ulici Krížna 7 v Bratislave, a to JUDr. Michaele 
Törökovej, advokátke, so sídlom Ul. 29. augusta č. 5, 811 08  Bratislava za sumu 5.879,66 
EUR. 
 

 
B .  s p l n o m o cň u j e  

 
starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy prípadných chýb 
v písaní a chýb vzniknutých pri prepisovaní.  
 

 



D ô v o d o v á  s p r á v a  
 
 

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto ako prenajímateľ a Ing. Peter Horečný – HOMACO 
ako nájomca uzatvorili dňa 12.07.1994 Zmluvu o nájme nebytových priestorov, predmetom 
ktorej bol nájom nebytových priestorov o výmere 178,20 m² na ulici Krížna 7 v Bratislave. 
 
Nájom skončil 31.05.1995 výpoveďou prenajímateľa z dôvodu neplatenia nájomného a služieb. 
Pohľadávka Správy a údržby domov Bratislava Staré Mesto predstavovala sumu 25.056,47 EUR.  
Správa a údržba domov Bratislava Staré Mesto sa domáhala zaplatenia pohľadávky vo výške 
25.056,47 EUR s prísl. na súde. Návrh bol podaný 07.05.1996. Po zrušení Správy a údržby 
domov Bratislava Staré Mesto (ku dňu 31.12.1998) prešla pohľadávka na mestskú časť 
Bratislava–Staré Mesto. 
 

Okresný súd Bratislava I rozsudkom spis. zn. 30Cb/39/1998 zo dňa 25.09.2002 uložil 
dlžníkovi povinnosť zaplatiť: 
� istinu ........ 14.699,14 EUR 
� príslušenstvo (poplatok z omeškania) .... 0,05% denne z 3.279,16 od 12.07.1994 do zaplatenia, 

 0,05% denne z 3.719,05 od 06.10.1994 do zaplatenia, 
 0,05% denne z 3.719,05 od 06.01.1995 do zaplatenia, 
 0,05% denne z 2.479,39 od 06.04.1995 do zaplatenia. 

 
Vo zvyšnej časti 10.357,36 EUR s príslušenstvom súd návrh zamietol z dôvodu premlčania. 
Táto suma bola odpísaná z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 
 
Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 17.06.2003 a vykonateľnosť dňa 20.06.2003. Odporca 
povinnosť zaplatiť istinu s príslušenstvom podľa rozsudku nesplnil. Mestská časť Bratislava–
Staré Mesto preto podala dňa 18.04.2005 návrh na vykonanie exekúcie (Ex 32/05) na vymoženie 
pohľadávky 14.699,14 EUR s príslušenstvom. 
 
Súčasný stav pohľadávky (k 23.02.2012) 
 
Istina ........................................................... 14.699,14 EUR 
Poplatok z omeškania ................................. 38.796,83 EUR  
Súdny poplatok za ex. poverenie .................            16,60 EUR   
Trovy exekučného konania .......................... 10.576,90 EUR 
Spolu ........................................................... 64.089,47 EUR 
 
Perspektíva vymoženia pohľadávky 
Od roku 2006 doteraz bola vymožená suma vo výške 2.831,97 EUR, ktorá bola podľa ust. § 
330 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník započítaná na príslušenstvo (poplatok 
z omeškania). Priemerne sa každý rok vymohla suma 404,57 EUR. 
 
Poplatok z omeškania ročne predstavuje sumu 2.408,40 EUR, t.j. každý rok sa pohľadávka zvýši 
o túto sumu. V priemere tak každý rok dlžník splatí 16,80% z ročného poplatku 
z omeškania. 
 



Dlžník tak prostredníctvom exekúcie nie je schopný ročne splatiť ani ročný poplatok 
z omeškania, ktorého celková suma sa každým rokom zvyšuje.  
 
O splácaní istiny pohľadávky tým vôbec nemôžeme ani uvažovať a tá zostáva doposiaľ 
v pôvodnej výške nesplatená a nie je ani reálne aby bola niekedy splatená. 
 

Vzhľadom na doterajší spôsob vedenia exekúcie, keď ročne vymožená suma nekryje ani 
ročný poplatok z omeškania, perspektíva splatenia pohľadávky mestskej časti zo strany dlžníka 
neexistuje. Pohľadávka tak nebude nikdy vymožená. 

 
Dlžník ukončil svoju podnikateľskú činnosť ako fyzická osoba – podnikateľ ku dňu 

02.05.2006. Rovnako do začatia exekučného konania previedol svoj obchodný podiel, resp. 
došlo k výmazu ôsmich obchodných spoločností, v ktorých mal obchodný podiel. V súčasnosti 
vykonáva vo viacerých obchodných spoločnostiach iba funkciu štatutárneho orgánu. Aj 
z uvedených skutočností je zrejmá neistota ďalšieho úspešného vymáhania pohľadávky.   
 

Vymáhanie pohľadávky je nehospodárne a neslúži svojmu účelu, ktorým je vymoženie 
pohľadávky a uspokojenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. Rovnako svojmu účelu už 
neslúži ani samotná pohľadávka, majetok ktorej mestská časť Bratislava–Staré Mesto nemôže 
použiť na plnenie svojich úloh a pohľadávka má preto iba evidenčný charakter v účtovníctve, 
z uvedeného dôvodu dňa 11.04.2012 vyraďovacia komisia rozhodla o vyradení celej pohľadávky 
ako neupotrebiteľného majetku z účtovnej evidencie mestskej časti.  

 
Rozhodnutie bolo v súlade s ust. Čl. 6 ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti 

Bratislava–Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
schválených uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 
81/2009 zo dňa 29. septembra 2009 v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 107/2010 zo dňa 8. júna 2010. 
 
Záujemca (podľa listu od JUDr. Michaela Töröková, advokátka, Ulica 29. augusta č. 5, 811 08 
Bratislava zo dňa 21.02.2012) je ochotný pohľadávku kúpiť za 40% z istiny, t.j. 5.879,66 EUR. 
 
Vymoženie tejto ponúknutej sumy by pri zachovaní doterajšej efektívnosti exekúcie trvalo 
nasledujúcich 14 rokov a 6 mesiacov. Avšak iba za predpokladu, že sa exekúciou podarí 
vymôcť ďalšie peňažné plnenie. 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, práva a ani 
nepoberá žiadny pravidelný príjem, je reálny predpoklad, že v nasledujúcich rokoch sa už 
nepodarí vymôcť prostredníctvom exekúcie žiadnu sumu pohľadávky a exekučné konanie bude 
zastavené.  

 
Pohľadávka sa tak stane nevymožiteľná, od jej vymáhania sa trvale upustí a bude odpísaná z 

účtovnej evidencie, bez toho, aby došlo k uspokojeniu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 
 
Postúpenie pohľadávky je preto hospodárnejším a efektívnejším riešením než zotrvávanie na 
doterajšom postupe vymáhania pohľadávky. Ponúkaná suma za postúpenie pohľadávky 
prevyšuje sumu za ktorú sa takéto pohľadávky postupujú v obvyklej obchodnej praxi.  



Postúpenie pohľadávky je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava–
Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 
 
Mestská časť Bratislava–Staré Mesto ako verejnoprávny subjekt využíva svoj majetok na plnenie 
úloh verejnoprávnej povahy, je povinná chrániť tento majetok pred nehospodárnym nakladaním a 
zabezpečiť jeho čo najefektívnejšie zhodnocovanie a zveľaďovanie. Postúpenie pohľadávky 
v tomto prípade je krokom k ochrane majetku mestskej časti. 

 


