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N Á VR H 
na odpustenie dlhu, 
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Predkladateľ: 

PhDr. Tatiana Roso~ 
starostka - / A / 
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Zodpovedný: 
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vedúci oddelenia lJtN"i' 
právneho a správnych ()1 , 
činností 

Spracovateľ: 

JUDr. Peter Chrašč () j \7 
vedúci oddelenia GiJJ.-h V . 
právneho a správnych 
činností 

Mgr. Michaela Bauer 
oddelenie právne a 
správnych činností 

Návrh uznesenia miestnej rady 

Miestna rada mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto 
odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
prerokovať predložený návrh 

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

- v materiáli 

Materiál obsahuje: 
- návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- žiadosť o odpustenie 
úroku z omeškania 

Bratislava, apríl 2011 



Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A.schvaľuje 

v súlade s ustanovením čl. 8 ods. 7 a ods. 8 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto, odpustenie dlhu vo výške 2.089,03 EUR, pánovi Antonovi 
Garajovi. Dlh predstavuje neuhradený úrok z omeškania z dlžnej sumy. 

B.splnomocňuje 

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



Dôvodová správa 

Dňa 03.12.1991 bola uzavretá Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi 
prenajímateľom mestská časť Bratislava - Staré Mesto, zastúpená PhDr. Miloslavou 
Zemkovou a nájomcom pánom Antonom Garaj om. Predmetom nájmu bol nebytový priestor 
nachádzajúci sa na prízemí domu na Pražskej ulici Č. 39 v Bratislave. Priestory s celkovou 
plochou 52,18 m' nájomca užíval na účely reštaurácie a bufetu. Nájomný pomer bo ukončený 
dňa 25.02.1997. 

Na základe uzavretej Zmluvy o nájme nebytových priestorov bol nájomca povinný 
uhrádzať nájomné a preddavkové platby za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 
štvrťročne vopred do 5. dňa prvého mesiaca príslušného štvrťroka na účet Správy a údržby 
domov Staré Mesto. 

Nájomca v rozpore so svojimi povinnosťami dohodnutými v zmluve si neplnil svoje 
povinnosti a navrhovateľovi neuhradil úhrady za nájom a vyúčtovanie služieb. Z tohto 
dôvodu mu vznikol dlh vo výške 90.968,20,- Sk (3.019,59 EUR) 

Uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Č. 556 
v spojení s uznesením Č. 100/99 bola Správa a údržba domov Staré Mesto k 31.12.1998 
zrušená bez právneho nástupcu. Preto všetky práva a povinnosti prešli na zriaďovateľa 
mestskú časť Bratislava - Staré Mesto. Nájomca bol následne vyzvaný k úhrade nedoplatku 
listom zo dňa 11.1 0.2002. 

Dňa 28.03.2001 mestská časť Bratislava - Staré Mesto podala na súd žalobu na 
vydanie platobného rozkazu na zaplatenie istiny vo výške 90.968,20,- Sk 
(3.019,59 EUR) s príslušenstvom. 

Dňa 12.11.2001 nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudok Okresného súdu 
Bratislava V Č. k. 24C 97/01, ktorým súd rozhodol, že pán Anton Garaj je povinný zaplatiť 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto istinu vo výške 90.968,20,- Sk (3.019,59 EUR) spolu 
s úrokom z omeškania 17,6% z dlžnej sumy od 21.08.1998 až do zaplatenia á nahradiť trovy 
konania vo výške 4. 564,50,- Sk (151,51 EUR). 

Dlh, ktorý predstavoval istinu vo výške 90.968,20,- Sk (3.019,59 EUR) a trovy 
konania vo výške 4.564,50,- Sk (151,51 EUR) pán Anton Garaj zaplatil dňa 11.10.2010 na 
základe dohodnutých splátok. 

Úroky z omeškania povinný platí pravidelne v mesačných splátkach od 11.11.2010 až 
doteraz. 

Dňa 12.01.2011 povinný Anton Garaj požiadal o odpustenie úrokov z omeškania a to 
z toho dôvodu, že je v zlej finančnej situácii. Toho času je nezamestnaný a stará sa 
o manželku, ktorá je na invalidnom dôchodku s viac ako 75% ťažkým zdravotným 
postihnutím, s malým dôchodkom. Manželka je odkázaná na jeho starostlivosť. 

Vzhľadom k daným skutočnostiam navrhujem schválenie odpustenia dlhu vo výške 
2.089,03 EUR, ktorý predstavuje neuhradený úrok z omeškania z dlžnej sumy. 
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