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Informácia o stave  a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto  k 31.12.2009 

 
      V časovom slede predchádzajúcich  rokov má úhrnné účtovné saldo pohľadávok  
klesajúcu tendenciu. Súčasne sa mení ich vnútorná štruktúra - priebežne je ovplyvňovaná 
časovými preplatkami, odpisom a vysporiadaním niektorých skupín pohľadávok a vznikom 
iných.  
 
              Medziročný vývoj nedoplatkov v tis. Eur: 
                                                     

Obdobie nedoplatky z toho: po 
splatnosti 

Stav k 31.12.2003 8 523 6 303 
Stav k 31.12.2004 8 221 6 233 
Stav k 31.12.2005                           6 016 4 666 
Stav k 31.12.2006                           4 154 3 342 
Stav k 31.12.2007                           4 025 3 234 
Stav k 31.12.2008                           3 639  2 968 
Stav k 31.12.2009                           3 210 2 421 

 

          
 
       Z evidovaných  pohľadávok je 24,6 % v lehote splatnosti a 75,4 % po lehote splatnosti. 
Pohľadávky po lehote splatnosti vymáhali samostatne oddelenie právne, oddelenie ekonomiky 
zmluvných vzťahov a miestnych daní a oddelenie ÚRaSP. Vymožiteľnosť pohľadávok je 
u jednotlivých skupín veľmi rozdielna.  
    V ďalšej časti správy je bližšie komentovaný stav a spôsob vymáhania pohľadávok 
v poradí, ako sú vyčíslené v tabuľkovej časti. Číselný symbol VS v záhlaví tabuľky je 
analytický údaj, pod ktorým sú pohľadávky zachytené v účtovnej evidencii miestneho úradu. 
 
 
1.  Právne oddelenie 
 
VS 9937 
Súdny spor – Račko 
      Exekútorský úrad  Pezinok vydal upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie  
odpísaním z účtu povinného. Nakoľko je pohľadávka čiastočne znižovaná o priebežné úhrady, 
právne oddelenie miestneho úradu  požiadalo exekútorský úrad o pokračovanie vo vymáhaní.   
 
VS 9935, 2123 
     Súdny spor proti spoločnosti  ŽELSTAV,-AZ, spol. s r.o. 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

r.
2003

r.
2004

r.
2005

r.
2006

r.
2007

r.
2008

r.
2009

nedoplatky

po splatnosti



                                                                 2 

     Uznesením Mestského súdu v Bratislave zo dňa 1.2.1996  bol vyhlásený konkurz na 
majetok dlžníka ŽELSTAV,-AZ, spol. s r.o.. Na základe oznámenia správcu konkurznej 
podstaty bolo vydané rozvrhové uznesenie, ktorým sa schválilo pomerné uspokojenie našej 
pohľadávky, ktorá nám bude likvidátorom vyplatená.   
 
VS 2201      
      Po uplynutí 10-ročnej doby nájmu bol objekt Ubytovacie zariadenie mestskej časti na 
Kopčianskej ul. 90 odovzdaný vlastníkovi – hlavnému mestu SR Bratislava, k 1. máju 2002. 
Nedoplatky od ubytovaných osôb k 31.12.2009 sú vo výške 17 278,51 Eur. Všetky 
pohľadávky sú v súdnom konaní.  
 
2. Ekonomika zmluvných vzťahov a miestnych daní 
 
2.1.) miestne dane 
 
     Na miestnych daniach sme  k 31.12.2009 evidovali pohľadávky vo výške 726 246 eur. 
Z toho na dani z nehnuteľností vo výške 188 696 eur. Ide o nedoplatky, ktoré vznikli do 
31.12.2004, pretože od 1.1.2005 je správcom tejto dane Hlavné mesto SR Bratislava.  
     Na poplatkoch z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, ktoré naša 
mestská časť vyberala do 30.4.2004, kedy tento poplatok bol zákonom zrušený, evidujeme  
nedoplatky vo výške 27 300 eur. 
     Poplatok zo vstupného bol zrušený zákonom s účinnosťou od 1.1.2005. Na tomto poplatku 
evidujeme nedoplatky vo výške 1 557 eur. 
     Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubujeme na komunikáciách III. a IV. triedy.  
Na tejto dani pohľadávky činia 500 973 eur. Daň za užívanie verejného priestranstva na 
komunikáciách I. a II. triedy vyrubuje od 1.1.2005 Hlavné mesto SR Bratislava.   
     Na dani za psa je výška nedoplatkov 2 135 eur.  
     Na dani za nevýherné hracie prístroje nedoplatky neevidujeme a na dani za predajné 
automaty pohľadávky činia 5 585 eur . 
     Nedoplatky vzniknuté na miestnych daniach a poplatkoch sa vymáhajú v zmysle zákona 
SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 
orgánov v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona môže správca dane vymáhať 
nedoplatky sám v rámci exekučného konania alebo prostredníctvom exekútora 
a v konkurznom konaní. Najúspešnejším spôsobom je exekúcia odpísaním dlžnej sumy z účtu 
daňového dlžníka, prípadne zrážkami zo mzdy. Ďalším spôsobom je prihlásenie pohľadávky 
do konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka. Tento proces je však často zdĺhavý a vo väčšine 
prípadov neúspešný z dôvodu nemajetnosti dlžníka. Prostredníctvom exekútora vymáhame 
najmä tie nedoplatky, kde dochádza k predaju majetku dlžníka. 
     K 31.12.2009 sme evidovali 355 prípadov vymáhaných v exekučnom a konkurznom 
konaní. V ukončených konaniach v roku 2009 sme vymohli nedoplatky vo výške 71 078 eur. 
 
Počet prípadov  (nedoplatkov) podľa jednotlivých daní: 
 

daň z nehnuteľností 56 
daň za psa  49 
daň za užívanie verejného priestranstva    227 
poplatok zo vstupného 2 
poplatok z predaja alkoh. náp. a tabak.výr.      16 
daň za nevýherné hracie prístroje 0 
daň za predajné automaty  5 
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Vývoj  daňových  nedoplatkov k 31.12.2009 oproti stavu k 31.12.2008 v eurách: 
 

daň z nehnuteľností pokles o     2 335 
daň za psa nárast  o        409 
daň za užívanie verejného priestranstva nárast  o 264 865 
poplatok z predaja alkoh. náp. a tabak. výr. pokles o     7 753 
poplatok zo vstupného stav nezmenený 
daň za nevýherné hracie prístroje pokles o     4 016 
daň za predajné automaty  nárast  o        175 

 
 
2.2.)   Evidencia zmluvných vzťahov a odpredaja nehnuteľného majetku 
 
   V oblasti správy zmluvných vzťahov a odpredaja nehnuteľného majetku sa vymáhaním 
pohľadávok zaoberá popri inej činnosti 5 pracovníkov referátu ekonomiky zmluvných 
vzťahov. 
 
K 31.12.2009 evidoval referát ekonomiky zmluvných vzťahov: 
 
A /  656  prípadov pohľadávok v hodnote 1 802 046,50 Eur v oblasti nájomných vzťahov 
B/       9  prípadov pohľadávok v hodnote 193 398,29 Eur v oblasti predaja hnuteľného 
              a  nehnuteľného majetku. 
C/   114  prípadov pohľadávok v hodnote 31 284,21 Eur za ostatné pohľadávky. 
 
Proces vymáhania pohľadávok je zabezpečovaný nasledovnými činnosťami:   
predupomienková činnosť, upomienky, príprava materiálu k vypracovaniu návrhu na žalobu 
(špecifikácia pohľadávky, archívne doklady), vypracovanie žaloby, resp. návrhu na vydanie 
platobného rozkazu, ev. súdnych zmierov, dohody o uznaní záväzku, návrhy na exekúciu, 
dosledovanie  úhrad a iné. 
Po neúspešnom vymáhaní formou upomienok a dohôd o splátkach sa činnosťou vymáhania, 
po vypracovaní návrhu na žalobu, zaoberajú pracovníci právneho oddelenia, a to za všetky 
vedené súdne spory a exekúcie. Aktuálne ide o 671 prípadov v hodnote 1 486 tis. Eur.  
 
A/ Nájomné vzťahy 
 
Medziročný vývoj celkových pohľadávok evidovaných v oblasti zmluvných vzťahov 
(SaÚD, obecné domy, domy so zmiešaným vlastníctvom,  podielové domy, pozemky a 
záhrady)  . 
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AE 4524   Pohľadávky z činnosti  SaÚD 
      Správa a údržba domov, ako príspevková organizácia mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto, spravujúca obecné byty a nebytové priestory bola zrušená k 31.12.1998. Všetky práva 
a povinnosti prešli na miestny úrad. Stav pohľadávok k 1.1.1999, kedy prešli do účtovníctva 
mestskej časti, bol  4 753 tis. Eur. 
      Aktuálny stav k 31.12.2009 je 482 tis. Eur. Všetky pohľadávky z činnosti SaÚD boli 
pracovníčkami referátu preskúmané. Ukončené – uhradené žaloby a exekúcie boli 
archivované. V súčasnosti sú všetky pohľadávky zabezpečené súdnym vymáhaním, príp. 
exekúciou. V prípade negatívneho rozhodnutia súdu sú pohľadávky predložené na schválenie 
upustenia od vymáhania a následne odpísané z účtovnej evidencie.   
 
 
AE 4522  Pohľadávky za obecné domy protokolárne prevzaté od správcovských 
                 spoločností /voči nájomcom/ 
     V evidencii mestskej časti sa vedú pohľadávky voči nájomcom v domoch v obecnom 
vlastníctve, ktoré do 31.8.2004 spravovali na základe mandátnej zmluvy správcovské 
spoločnosti.  

 
Pohľadávky evidované k  31.12.2008         284 ks        v sume   364 tis. Eur 
Pohľadávky evidované k  31.12.2009      216 ks        v sume   297 tis. Eur 
 
 V sledovanom období bolo celkovo vysporiadaných 74  prípadov a čiastočne 

vysporiadaných bolo 32  prípadov.  
 

 
AE 4526 Pohľadávky voči správcovským spoločnostiam v domoch so zmiešaným  
                vlastníctvom 
     Ako ďalší okruh pohľadávok sú evidované tie, ktoré sú vykazované u správcovských 
firiem a spoločenstiev. Sú to nevrátené  finančné prostriedky za fond údržby a prevádzky, 
odmena za správu a  za služby. V priebehu roku 2009 bolo zaevidovaných 220 prípadov 
pohľadávok v celkovej hodnote 62 231,92 Eur. Nevysporiadané pohľadávky k 31.12.2009 
predstavujú 23 prípadov v hodnote 4 095,48 Eur. Dôvodom vzniku pohľadávok boli 
oneskorené  informácie po odpredaji bytov do osobného vlastníctva a vysporiadanie 
výsledkov vyúčtovania služieb,  ktoré vypracovávajú správcovské spoločnosti. 
 
 
AE 4521  Pohľadávky z nájmu  bytových a nebytových priestorov so zmiešaným 
                 vlastníctvom, pozemkov, stavieb a záhrad 
     Ťažiskovou náplňou referátu ekonomiky zmluvných vzťahov je predpisovanie základného 
nájomného so zálohovým predpisom za služby s nájmom spojené, za byty a nebytové 
priestory v obecných priestoroch, v domových nehnuteľnostiach so zmiešaným vlastníctvom 
a predpisovanie zmluvných vzťahov za prenájom stavieb, pozemkov a záhrad. Stav 
pohľadávok k 31.12.2009 predstavuje hodnotu 792 660,65 Eur.. Rast pohľadávok je vo 
väčšine prípadov ovplyvnený zvýšením maximálne regulovaných cien za základné nájomné 
a poskytované služby s nájmom spojené. Pri nesplnení platobnej povinnosti nasleduje 
pohľadávkový systém,  upomienka, vypracovanie žaloby, zaslanie platobného rozkazu  
a v konečnom dôsledku exekúcia. V rámci pohľadávkového systému sa zaviedla skrátená 
forma vymáhania, t.j. priamo sa vypracuje návrh na vydanie platobného rozkazu, prípadne na 
začatie konania, a to v prípadoch, kde istina nepresahuje výšku 3 320 Eur.  
V zmysle platnej novely Občianského zákonníka od 1.9.2001, využíva miestny úrad 
právomoc výpovede z nájmu bytu bez privolenia súdu, pri nezaplatení nájomného za obdobie 
dlhšie ako tri mesiace.  
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Medziročný vývoj stavu pohľadávok v Eur 
 

 
 
AE 4527 Pohľadávky voči správcovským spoločnostiam za podielové domy   
     Správu podielových domov vykonáva 12 správcovských spoločností, ktoré na základe 
uzatvorených zmluvných vzťahov komplexne zabezpečujú ekonomickú a technickú  správu 
objektov. V priebehu roka boli predložené ročné vyúčtovania za 24 domových nehnuteľností 
v celkovej hodnote 78 908,78 Eur. Na základe záverov z predložených vyúčtovaní príjmov 
a výdavkov boli správcovské spoločnosti vyzvané k finančnému odvodu výnosov za rok 2008 
a za neuskutočnené finančné odvody rokov 2000–2007. 
    Nesplnená odvodová povinnosť predstavuje hodnotu 225 780,23, z toho na základe 
uzatvorených zmluvných vzťahov so spoluvlastníkmi domových nehnuteľností, boli  na 
účtoch podielových domov ponechané zmluvne viazané finančné prostriedky na opravy, 
v hodnote 49 301,13 Eur, ktoré budú vyúčtované mestskej časti po vykonaní opráv.  
Správcovské spoločnosti neuskutočnili odvod z výnosov v celkovej hodnote 176 479,10 Eur. 
Prostredníctvom súdu je vymáhaná pohľadávka v hodnote 146 162,68 Eur. 
 
 Podiel správcovských spoločností na celkových pohľadávkach: 
 

 
B/ Odpredaj nehnuteľného majetku 
 
VS 1309 
   Celková výška pohľadávok, v oblasti odpredaja bytov a nebytových priestorov podľa 
zákona 182/93 Z.z., predstavuje hodnotu 1 693,08 Eur,  t.j.  7 prípadov. Všetky pohľadávky 
sú v lehote splatnosti. 
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VS 2119 
   Do schválenia zákona o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov bola v mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto realizovaná privatizácia podľa Zásad predaja bytových domov 
vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy zverených do správy mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto. Predaj sa realizoval v rokoch 1993-1995, pričom doba splatnosti kúpnej ceny bola 
určená na 10 rokov. Pohľadávky  k 31.12.2009 sú vysporiadané.  
 
VS 3333 
 K 31.12.2009 nebola uhradená jedna kúpna zmluva za odpredaj nehnuteľného majetku 
v hodnote 69 831,71 Eur. 
 
VS 3334 
Celková výška pohľadávky k 31.12.2009, v oblasti odpredaja hnuteľného majetku, 
predstavuje hodnotu 121 873,50 Eur. Pohľadávka je v lehote splatnosti. 
 
C /  Ostatné pohľadávky 
 
VS  0622  
      Mestská časť je 100 %-ným vlastníkom spoločnosti R.B.I. Uznesením č. 167/2000 
schválilo miestne zastupiteľstvo poskytnutie pôžičky spoločnosti R.B.I. na úhradu nesplatenej 
časti istiny z investičného úveru s úrokovou mierou 8 % s termínom splatnosti do 31.12.2001. 
V apríli 2002 súhlasilo miestne zastupiteľstvo s reštrukturalizáciou pôžičky 25 mil. Sk  
(829 847,97 Eur), so splatnosťou istiny do roku 2015 a úrokovou mierou 4 %. Nesplatená 
časť pôžičky predstavuje hodnotu 516 102,70 Eur. Pohľadávka z úrokov bola k 31.12.2009 
vysporiadaná. 
 
VS 2140, VS 2147 
 Celková výška pohľadávok, za pokuty vyrubené na základe VZN a zmluvné pokuty, 
predstavuje hodnotu 31 264,21 Eur. Vymáhané súdnou cestou sú prípady v celkovej hodnote 
24 354,31 Eur, na pohľadávky v hodnote 265,55 Eur bola spísaná dohoda o splátkach.  
 
Okrem bežných príjmov a fakturácie, boli príjmy z  vymáhania pohľadávok  v roku 2009  
v hodnote 674 339 Eur, to je 20,2 % z celkových príjmov za uvedené okruhy. 
 

 upomienky  dohody  žaloby exekúcie  spolu 
      

Hybridné domy 143 616 46 971 169 284 15 374 375 246 
      

Obecné domy 899 5 720 11 801 3 945 22 364 
      

SaUD 0 2 801 5 368 9 982 18 152 
      

Odpredaj  348 1 324 258 0 1 930 
      

Pokuty 15 7 934 0 160 8 109 
      

Podielové 98 756 0 0 0 98 756 
      

Správcovské 
spoločn. 

149 781 0 0 0 149 781 

      
Spolu 393 416  64 750 186 711 29 462 674 339 
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3.   Ostatné  
     V tejto skupine sú zahrnuté pohľadávky, ktoré boli čiastočne vysporiadané v priebehu  
roka 2010: pohľadávky voči zamestnancom, poskytnuté zálohy – vyúčtované daňovými 
dokladmi, nezúčtované preddavky poskytnuté  preddavkovým zariadeniam a pokuty 
stavebného úradu. Stav pohľadávok k 31.12.2009 bol v sume 435 013,88 Eur. Vymáhané 
súdnou cestou sú nedoplatky v hodnote 15 318,98 Eur.  
 
Rekapitulácia 
 

 k 31.12.2009 k 31.12.2009 k 31.12.2009 Nedoplatky  

SU Saldo poh ľ. Záväzky Poh ľadávky v lehote splatnosti po lehote splatnosti 

314 3 087,03 0,00 3 087,03 0,00 3 087,03 

318 1 894 480,21 205 364,74 2 099 844,95 200 850,90 1 898 994,05 

319 693 909,66 32 339,65 726 249,31 210 945,16 515 304,15 

335 3 893,52 0,00 3 893,52 3 893,52 0,00 

378 7 097,18 0,00 7 097,18 3 745,52 3 351,66 

3xxxxx  -1 196 642,90 1 566 927,80 370 284,90 370 284,90 0,00 

      

Celkom 1 405 824,70  1 804 632,19 3 210 456,89 789 720,00 2 420 736,89 

 
 

 Po lehote splatnosti  

SU 1 rok 1 - 5 rokov nad 5 rokov 

314 3 087,03 0,00 0,00 

318 201 771,42 504 850,91 1 192 371,72 

319 28 723,06 441 793,15 44 787,94 

335 0,00 0,00 0,00 

378 0,00 0,00 3 351,66 

3xxxxx  0,00 0,00 0,00 

    

Celkom 233 581,51  946 644,06 1 240 511,32 

 


