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Bratislava, november 2009 
 

 

  
  

 
 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady        dňa 27.10.2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa   3.11.2009 
 
 
 
 
 

N  á  v  r  h   
na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
______________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladateľ:              Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 
o d p o r ú č a 
prerokovať Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto návrh 
na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   
 

Zodpovedný:               Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

MUDr. Peter Tatár 
zástupca starostu mestskej časti 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:               Materiál obsahuje: 
 

JUDr. Mária Barátiová 
vedúca oddelenia ekonomiky  
zmluvných vzťahov a miestnych 
daní 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- zoznam dlžníkov  
 

 JUDr. Marek Šujan 
 vedúci právneho oddelenia   
 
 



Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
s c h v a ľ u j e  
 
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok 
 
 
1. Toledo, spol. s r.o.                     11 374,09 € 
2. U Dežmára, s.r.o.                   30 127,72 € 
3. Minor, a.s.                               8 807,54 € 
4. Intertop  s. r.o.-v likvidácii                      5 695,43 € 
5. Obuv, a.s.                      12 151,74 € 
6. Bečka Jozef                                  7 032,52 € 
7. Alexandria, s.r.o.                               63 164,56 € 
8. UBE, s.r.o.                       8 820,59 € 
9. Tupá Edita                          10 161,76 € 
10. Spirit – spoločnosť interiérových remesiel, s.r.o. v likvidácii                  88 873,41 € 
 
 
 
Spolu:                                                                                                            246 209,36 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                           D ô v o d o v á       s p r á v a  
 
 
     V zmysle článku 8 ods. 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 pohľadávok mestskej časti 
v celkovej výške  246 209,36 €  (7 417 303,23 Sk). 
 
     Pohľadávky v sume 157 335,95 € (4 739 902,83 Sk) vznikli nezaplatením základného nájomného 
a služieb spojených s nájmom počas existencie Správy a údržby domov. Po zrušení tejto organizácie 
pohľadávky v roku 1999 prevzala naša mestská časť. Ide o pohľadávky, ktoré boli vymáhané súdnou 
cestou, avšak neúspešne a stali sa nevymožiteľnými. 
 
     Pohľadávka v sume 88 873,41 € (2 677 400,40 Sk) vznikla v roku 1996 na základe zmluvy o dielo. 
Bola vymáhaná súdnou cestou, neúspešne.  



 
 
1. TOLEDO, spol. s r.o.,  Tabaková 4,  Bratislava,  IČO: 31 341 071       
nebytový priestor: Tabaková 4,          VS 408 176                            dlžná suma: 11 374,09 €  
  
  TOLEDO, spol. s r.o. bola  do 12.6.1997 nájomcom nebytových priestorov v domovej 
nehnuteľnosti Tabaková 4. Počas užívania priestorov vznikol nedoplatok za neuhradené nájomné   a 
vyúčtovania služieb za roky 1994, 1995, 1996 a 1997 v celkovej sume11 374,09 € 
(342 655,86 Sk). 
Návrhom na žalobu podaným na Okresný súd Bratislava I dňa 5.2.1996 sa vymáhala pohľadávka za 
neuhradené nájomné a služby s nájmom spojené.   Dňa 27.2.2001 vydal Okresný súd Bratislava 1 
rozsudok, č.k. 28 Cb 94/96,  ktorým zaviazal  dlžníka uhradiť istinu.   

Pohľadávka uhradená nebola, preto bola vymáhaná Exekútorským úradom Bratislava I. Pre 
nedostatok majetku však exekúcia bola Okresným súdom Bratislava I zastavená.  
Pohľadávka v sume 11 374,09 € sa stala nevymožiteľnou. 
 
2. U DEŽMÁRA, s.r.o.,  Klariská 1,   Bratislava,    IČO 31 355 692   
nebytový priestor: Klariská 1 ,             VS 402 098                                dlžná suma: 30 127,72 €                                                          
   
 U DEŽMÁRA, s.r.o.   bola  do 31.7.1997 nájomcom nebytových priestorov v domovej 
nehnuteľnosti   Klariská 1. Počas užívania priestorov vznikol nedoplatok za neuhradené nájomné a 
vyúčtovania služieb za roky 1994, 1995, 1996 a 1997 v celkovej sume 30 127,72  € (907 627,88 Sk). 

Návrhom na žalobu podaným na Okresný súd Bratislava I dňa  2.3.1998 sa vymáhala 
pohľadávka za neuhradené nájomné a služby s nájmom spojené. Dňa 3.10.2003 vydal Okresný súd 
Bratislava 1 rozsudok, č.k. 10 C 58/98-63,  ktorým zaviazal  dlžníka k  úhrade istiny.   

Pohľadávka uhradená nebola, preto bola vymáhaná Exekútorským úradom Bratislava I. Pre 
nedostatok majetku však exekúcia bola Okresným súdom Bratislava I zastavená.  
Pohľadávka v sume 30 127,72 € sa stala nevymožiteľnou. 
 
3. MINOR, a.s., Račianska 66, Bratislava,   IČO: 31 377 947 

nebytový priestor: Heydukova 31,        VS 902 033                     dlžná suma:  8 807,54 €                  

  
 MINOR, a.s. bola do 30.9.1997 nájomcom nebytových priestorov v domovej nehnuteľnosti 
Heydukova 31. Počas užívania priestorov vznikol nedoplatok za neuhradené vyúčtovania služieb za 
roky 1995, 1996 a 1997 v celkovej sume 8 807,54 € (265 336,06 Sk). 

Dňa 18.5.2000 vydal Okresný súd Bratislava 1 rozsudok, č.k. 17 Cb 45/99,  ktorým zaviazal  
dlžníka uhradiť istinu.   
Pohľadávka uhradená nebola, preto bola vymáhaná Exekútorským úradom Bratislava I. Pre 
nedostatok majetku však exekúcia bola Okresným súdom Bratislava I zastavená.  
Pohľadávka v sume 8 807,54 € sa stala nevymožiteľnou. 
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4. INTERTOP s.r.o.-v likvidácii,  Šustekova 5,   Bratislava,    IČO: 17 327 270 

nebytový priestor: Obchodná 22,              VS 406 888                    dlžná suma:   5 695,43 €  

  
 INTERTOP s.r.o. bola od 31.8.1992  do 31.8.1997 nájomcom nebytových priestorov v domovej 
nehnuteľnosti Obchodná 22. Počas užívania priestorov vznikol nedoplatok za neuhradené vyúčtovania 
služieb za roky 1995, 1996 a 1997 v celkovej sume 5 830,74 € (175 657,00 Sk). 

Dňa 6.5.1999 vydal Okresný súd Bratislava I rozsudok, č.k. 21 CB 101/97-66,  ktorým 
zaviazal  dlžníka uhradiť istinu 94 117,80 Sk a rozsudkom 31Cb 209/99  zo dňa 22.5.201 zaviazal 
uhradiť  časť istiny  v sume  23 142,11 Sk, vo zvyšku 58 397,09 Sk bolo konanie zamietnuté. 
Vyúčtovaním za rok 1998 vznikol preplatok vo výške 4 076,44 Sk, o ktorý bola dlžná suma znížená 
na 171 580,56 Sk (5 695,43 €).   
Pohľadávka uhradená nebola, preto bola vymáhaná Exekútorským úradom Bratislava I. Pre 
nedostatok majetku však exekúcia bola Okresným súdom Bratislava I zastavená.  

 Pohľadávka v sume 5 695,43 € sa stala  nevymožiteľnou. 
 
 
5. OBUV, a.s., Nitrianska cesta 60, Partizánske,  IČO: 34 118 756 
nebytový priestor: Laurinská 15,              VS 206 011 501              dlžná suma:    12 151,73 €    
         
           Obuv, a.s. bola nájomcom nebytových priestorov na Laurinskej ulici 15 v rokoch 1992 až 1999. 
Pohľadávka v sume 12 151,73 € (366 083,30 Sk) vznikla na nájomnom za obdobie január až máj 1999. 
  Uznesením Krajského súdu v Bratislave  č.k. 4 K 352/99 bol na majetok dlžníka vyhlásený 
konkurz. Naše pohľadávky voči obchodnej spoločnosti boli prihlásené do konkurzu u správcu 
konkurznej podstaty, avšak uspokojené neboli z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov získaných 
zo speňaženého majetku úpadcu.   

OBUV, a.s.  bola vymazaná z obchodného registra 6.6.2007. 
Pohľadávka  v sume  12 151,73 €   sa stala nevymožiteľnou. 

 

6. Bečka Jozef, Rovniankova 24,  Bratislava  

nebytový priestor: Vajanského nábr. 9,           VS 402 619      dlžná suma:    7 032,52 € 

          

        Bečka Jozef  bol od 24.9.1990  do 30.7.1995 nájomcom nebytových priestorov v domovej 
nehnuteľnosti Vajanského nábr. 9. Počas užívania priestorov vznikol nedoplatok za neuhradené 
vyúčtovania služieb za roky 1991 až 1995  v celkovej sume 7 032,52 € (211 861,80 Sk). 
        Dňa 9.5.1995 vydal Okresný súd Bratislava 5 platobný rozkaz, č.  19ROB/333/95, ktorým 
zaviazal  dlžníka uhradiť istinu 130 033,40 Sk a rozsudkom č. 8C 230/96  zo dňa 12.3.2003 zaviazal 
uhradiť  časť istiny  v sume  63 132,40 Sk, vo zvyšku 18 696,00 Sk bolo konanie zamietnuté.   
Exekútorský úrad Bratislava I bol dňa 23.4.1997 požiadaný o vykonanie exekúcie.  V priebehu  
exekučného konania nebol zistený žiadny majetok, ktorým by bolo možné uspokojiť našu pohľadávku. 
Bolo však zistené, že povinný     zomrel 25.2.2005.  Naša pohľadávka bola  prihlásená  do dedičského 
konania, avšak  uspokojená nebola.    

Pohľadávka v sume 7 032,52 € sa stala  nevymožiteľnou. 
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7. Alexandria, s.r.o.,  Gorkého 15, Bratislava,  IČO: 31 379 371 

nebytový priestor:  Gorkého 15                     VS  900 933           dlžná  suma:    63 164,56 € 

 
Alexandria, s.r.o. bola  od 1.4.1994  do 31.5.1997 nájomcom nebytových priestorov v domovej 

nehnuteľnosti Gorkého 15 v Bratislave. Počas užívania priestorov vznikol nedoplatok za neuhradené  
nájomné a vyúčtovania služieb za roky 1994 až 1997  v celkovej sume 64 164,56 €  (1 902 895,80 Sk). 
Pohľadávka bola vymáhaná podaním žaloby na Okresný súd Bratislava I. Konanie však súd zastavil 
z dôvodu zrušenia spoločnosti bez likvidácie. 
Alexandria, s.r.o. bola  14.2.2009 zrušená a vymazaná  z obchodného registra.   

Pohľadávka v sume 63 164,56 € sa stala  nevymožiteľnou.  
 
 
8. UBE, s.r.o., Novosvetská 2, Bratislava, IČO: 00 685 259 

nebytový priestor: Hviezdoslavovo nám. 21,      VS 203 692 102      dlžná suma:    8 820,59 € 

 

          UBE, s.r.o. bola  do 31.12.1999 nájomcom nebytových priestorov v domovej nehnuteľnosti 
Hviezdoslavovo nám. 21. Počas užívania priestorov vznikol nedoplatok za neuhradené nájomné a 
vyúčtovania služieb za roky 1998 a 1999  v celkovej sume 8 820,59 € (265 729,10 Sk). 

Dňa 9.5.1995 vydal Okresný súd Bratislava I rozsudok, č. 7C 31/01-16,  ktorým zaviazal  
dlžníka uhradiť istinu 253 040,10 Sk spolu s trovami konania 12 689,00 Sk.   

Pohľadávka uhradená nebola, preto bola vymáhaná Exekútorským úradom Bratislava I. Pre 
nedostatok majetku však exekúcia bola Okresným súdom Bratislava I zastavená.  

Pohľadávka v sume 8 820,59 € sa stala  nevymožiteľnou. 
 
9. Tupá Edita,  Pod záhradami 2, Bratislava 

nebytový priestor: Radlinského 4,          VS 50000 00086     dlžná suma:   10 161,76 € 

 
Tupá Edita užívala   nebytové  priestory v domovej nehnuteľnosti Radlinského 4 bez nájomnej 

zmluvy od roku 1994. Počas užívania priestorov vznikol nedoplatok za neuhradené nájomné a 
vyúčtovania služieb v  sume 10 161,76 €   (306 133,20 Sk). 

Návrhom na žalobu podaným na Okresný súd Bratislava II dňa  2.8.2002 sa vymáhala 
pohľadávka za neuhradené nájomné a služby s nájmom spojené z dôvodu bezdôvodného obohatenia.   

Dňa 14.5.2003 vydal Okresný súd Bratislava II rozsudok, č. 15C 186/02-73,  ktorým zaviazal  
dlžníka uhradiť časť istiny  v čiastke 11 948,60 Sk zo žalovanej sumy  97 354,60 Sk a vo zvyšku 
žalobu zamietol z dôvodu neunesenia dôkazného bremena voči žalovanej (chýbajúce podklady). 

Pohľadávka, ktorá vznikla po podaní žaloby na súd až do vypratania priestorov žalovaná 
nebola z dôvodu chýbajúcich podkladov (dôkazov).  
Pohľadávka v sume 10 161,76 €  sa stala  nevymožiteľnou. 
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10. SPIRIT - spoločnosť interiérových remesiel, s.r.o. v likvidácii 
sídlo:  Ružinovská 2,   Bratislava,             IČO: 31 391 851             dlžná suma:  88 873,41 € 
 

Dňa 14.10.1996 mestská časť  Bratislava-Staré Mesto ( ďalej len „MČ BA SM“ ) uzavrela so 
spoločnosťou SPIRIT, s.r.o. spol. interiérových remesiel (ďalej len „spoločnosť“),  Zmluvu o dielo na 
zrealizovanie „Projektu jednotného systému odpadových nádob na zhromažďovanie uličných smetí 
v Starom Meste“. Zo zmluvy vyplývalo, že spoločnosť zabezpečí výrobu a inštalovanie odpadových 
nádob, ale dielo, teda inštalovanie nádob, neuskutočnila. MČ BA SM tým vznikla pohľadávka vo 
výške 2 677 400,40 Sk (88 873,41 €).  

MČ BA SM sa žalobou podanou na Okresný súd Bratislava I dňa 17.11.1997 domáhala 
zaplatenia pohľadávky 2 677 400,40 Sk (88 873,41 €). Po vykonanom dokazovaní súd vyniesol dňa 
19.04.1999 rozsudok č.k. 75 Cb 72/97, právoplatný dňa 01.06.1999, ktorým zaviazal dlžníka uhradiť 
istinu 2 677 400,40 Sk (88 873,41 €). 
            Keďže spoločnosť ani potom pohľadávku neuhradila, MČ BA SM sa domáhala zaplatenia 
istiny prostredníctvom Okresného súdu Bratislava II, podaním návrhu na exekúciu dňa 03.08.1999. Po 
zastavení exekúcie súdom z dôvodu nemajetnosti dlžníka, MČ BA SM následne podala návrh na 
exekúciu na Exekútorský úrad Bratislava I.   

Exekútor opakovane vykonal úkony smerujúce k zisteniu majetku dlžníka.  Listom zo dňa 
04.12.2008 podal správu o stave exekúcie, ktorou  oznámil, že spoločnosť nevlastní žiadny  hnuteľný 
ani nehnuteľný majetok a nemá aktívny bankový účet. 

V zmysle výpisu z obchodného registra bola spoločnosť uznesením Okresného súdu Bratislava 
I č.k. 34Exre/699/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2006, zrušená s likvidáciou. 

Na základe týchto skutočností Okresný súd Bratislava II  uznesením č.k. 55Er 1357/2008, 
41EX 204/08 zo dňa  28.01.2009  zastavil exekúciu.   

Pohľadávka v sume 88 873,41 € sa stala nevymožiteľnou. 
 
 
 

 
 


