
     
 

 
D ô v o d o v á  s p r á v a  

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 24.04.2012 odporučila Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prerokovať predložený návrh 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 (ďalej len „pohľadávka“). 

 
Na základe žiadosti starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto PhDr. Tatiany Rosovej 

predkladateľ tohto návrhu dopĺňa dôvodovú správu materiálu na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva nasledovne :  

 
Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa 
obecného majetku. 

 
Podľa ust. § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov obecné zastupiteľstvo schvaľuje nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu 
určenú v zásadách hospodárenia. 

 
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí teda požaduje, aby každá obec mala schválené zásady 

hospodárenia s majetkom obce, ako obligatórny normatívny predpis obce, ktorý zaväzuje všetky 
orgány obce, organizácie obce, jej zamestnancov a funkcionárov pri uskutočňovaní úkonov 
nakladania s majetkom obce. Zároveň tento zákon zmocňuje obecné zastupiteľstvo, aby 
rozhodovalo o nakladaní s majetkovými právami obce, medzi ktoré patrí aj rozhodovanie 
o postúpení pohľadávky, resp. rozhodovanie o súhlase s postúpením pohľadávky.  

 
Rovnako aj zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ponecháva rozhodovanie vo veciach 

schvaľovania najdôležitejších úkonov týkajúcich sa obecného majetku na obecné 
zastupiteľstvo. 

 
Podľa ust. Čl. 6 ods. 9 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
„Zásady hospodárenia“) o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku nad 
3.500,00 EUR po predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva, ako aj o spôsobe naloženia 
s ním písomne rozhoduje na základe návrhu vyraďovacej komisie v zostatkovej hodnote 
jednotlivej hnuteľnej veci štatutárny zástupca subjektu hospodárenia po predchádzajúcom 
súhlase miestneho zastupiteľstva. 

 
Podľa ust. Čl. 6 ods. 10 Zásad hospodárenia prevod vlastníctva prebytočného majetku sa 
uskutoční na inú  právnickú alebo fyzickú osobu: 
 

a) na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, 
b) dobrovoľnou dražbou, 
c) priamym predajom vecí. 

 
 



Podľa ust. Čl. 6 ods. 11 Zásad hospodárenia forma priameho predaja sa použije v prípade 
zostatkovej hodnoty veci nižšej ako 75 EUR, alebo ak na návrh vyraďovacej komisie nie je účelné 
využiť formu obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby, alebo ak obchodná verejná 
súťaž alebo dobrovoľná dražba boli neúspešné, alebo ak vzhľadom na okolnosti evidentne 
prichádza do úvahy len jeden uchádzač. 

 
 Vyraďovacia komisia dňa 11.04.2012 odporučila ako spôsob prevodu vlastníctva 

pohľadávky jej postúpenie na tretiu osobu, t.j. jej priamy predaj v zmysle ust. Čl. 6 ods. 10 
písm. c) Zásad hospodárenia. 

 
Finančná komisia dňa 12.4.2012 materiál na svojom zasadnutí prerokovala a tento 

odporučila schváliť na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.   
 

O postúpenie pohľadávky počas jej deväťročnej existencie prejavil záujem iba jediný 
uchádzač, JUDr. Michaela Töröková, advokátka, Ulica 29. augusta č. 5, 811 08 Bratislava, čím 
boli splnené platné postupy v zmysle vyššie uvedených Zásad hospodárenia. 

 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, navrhujeme schváliť postúpenie pohľadávky, ako 

hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného spôsobu nakladania s majetkom mestskej časti. 
 
Podľa ustanovenia § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 


