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Návrh uznesenia 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

s ch v a ľ u j e 

 
a) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok zo zastavených exekučných konaní a ich 

odpísanie z účtovnej evidencie v celkovej výške 37 913,72 eur, voči dlžníkom podľa 
Prílohy č. 1; 

b) odpísanie z účtovnej evidencie - vynaložené a nerealizované investície na obstaranie 
dlhodobého hmotného majetku, vedené na účte 042 303 (Park Družby) v celkovej 
hodnote 4 195,36 eur. 

 
 
 
 

 
Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 16.11.2020 
 
Ekonomická komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
schváliť  

a) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok zo zastavených exekučných konaní a ich 
odpísanie z účtovnej evidencie v celkovej výške 37 913,72 eur, voči dlžníkom podľa 
Prílohy č. 1; 

b) odpísanie z účtovnej evidencie - vynaložené a nerealizované investície na obstaranie 
dlhodobého hmotného majetku, vedené na účte 042 303 (Park Družby) v celkovej 
hodnote 4 195,36 eur. 

 
Hlasovanie Počet 

prítomných: 
Hlasovali za 
návrh: 

Hlasovali proti 
návrhu: 

Zdržali sa: 

 8 8 0 0 
Návrh bol schválený. 
 

 
Uznesenie MR  č. 79/2020 

zo dňa 24.11.2020 
 

Miestna rada 
odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   
schváliť  

a) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok zo zastavených exekučných konaní a ich 
odpísanie z účtovnej evidencie v celkovej výške 45 413,72 eur, voči dlžníkom podľa 
Prílohy č. 1; 

b) odpísanie z účtovnej evidencie - vynaložené a nerealizované investície na obstaranie 
dlhodobého hmotného majetku, vedené na účte 042 303 (Park Družby) v celkovej 
hodnote 4 195,36 eur. 

 

Hlasovanie:       prítomní:6         za:6        proti:0        zdržali sa:0        nehlasovali:0      
  

Uznesenie bolo prijaté. 



- 
Dôvodová správa 

 
 

V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, 
podľa Čl. 19 ods. 9, 10, 11, 12 a 13 sa môže trvalo upustiť od vymáhania pohľadávok nad 
500,- eur len po predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva. 

Na základe toho navrhujeme trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich 
odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka nasledovne: 

 
a) pohľadávky zo zastavených exekučných konaní  

Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní (ďalej iba „zákon“) 
zastavuje „staré exekučné konania“, pričom za staré exekučné konanie sa považuje exekúcia, 
ktorá začala pred 1. aprílom 2017 a bola vedená podľa predpisov účinných do 31. marca 
2017. Pokiaľ sa podľa tohto zákona k 1.1.2020 za posledných 5 rokov v exekučnom konaní 
nevymohla celá dlžná starého exekučného konania, exekúcia sa zastavuje. Exekútor má nárok 
na paušálnu odmenu 35 eur + DPH (teda celkom 42,- eur), ktorú znáša navrhovateľ exekúcie. 
V Prílohe č. 1 tohto materiálu je zoznam 35 zastavených exekúcii, pričom sumárna hodnota 
37 913,72 eur predstavuje celkovú pohľadávku pozostávajúcu z istiny dlhu, príslušenstva 
a paušálnej odmeny exekútora. V tabuľke je uvedený aj pôvod nevymoženej pohľadávky – či 
už z nájomných vzťahov, z neuhradených pokút, alebo z plnení za nájomné byty. 
Tieto nevymožené pohľadávky zo zastavených exekučných konaní po konzultácii s právnym 
oddelením navrhujeme odpísať z účtovnej evidencie. 
 

b) nerealizované investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 
Na účte 042 303 (Park Družby) sú vedené tri položky v celkovej výške 4 195,36 eur (KDF 
851/2009 – revitalizácia – firma Maľovaný Marián vo výške 559,30 eur, KDF 1019/2009 – 
revitalizácia – firma Maľovaný Marián vo výške 446,00 eur a KDF 1114/2009 – revitalizácia 
– firma Maľovaný Marián vo výške 3 160,06 eur). 
Vzhľadom k dlhšiemu časovému odstupu, neaktuálnosti a predpokladu nerealizovania tejto 
investičnej akcie, navrhujeme tieto náklady vyradiť z účtovnej evidencie účtu 042 - obstaranie 
dlhodobého hmotného majetku. 
 



Príloha č. 1 - zoznam pohľadávok navrhnutých na  odpis

Meno a priezvisko dlžníka
Pohľadávka 

z roku

Suma                          

( v EUR)
Druh pohľadávky Dôvod odpísania pohľadávky Poznámka

resources, s.r.o., Bratislava,                                         

IČO: 44 174 683
2009 3 423,59 nájom DKD ukončená exekúcia  zo zákona

W-art s.r.o., Bratislava,                    

IČO: 35 976 136
2010 2 085,63 nájom DKD ukončená exekúcia  zo zákona fy nemá v OR prevod ZI na EUR

Simonka spol. s r.o.Bratislava, 

IČO: 36 2878 245
2012 6 611,98 nájom DKD ukončená exekúcia  zo zákona

právny nástupca fy TEMESH, 

zrušená v roku 2018

JUDr. Jaromír Svoboda 2001 13,24 nájom garáž ukončená exekúcia  zo zákona

Pukáčová Lenka 2010 134,47 nájom záhrady ukončená exekúcia  zo zákona

Blatnický Miroslav 2013 442,89 nájom záhrady ukončená exekúcia  zo zákona

Bulla Ladislav 2013 61,84 nájom záhrady ukončené exekúcia zo zákona

Osvald Zdenko 2013 458,18 nájom záhrady ukončená exekúcia  zo zákona

Száraz Jozef 2013 456,87 nájom záhrady ukončená exekúcia  zo zákona

Šefferová Mária 2013 723,82 nájom záhrady ukončená exekúcia  zo zákona

Blatnický Miroslav 2014 343,11 nájom záhrady ukončená exekúcia  zo zákona

Ištók Daniel 2014 22,50 nájom záhrady ukončená exekúcia  zo zákona

Osvald Zdenko 2014 431,16 nájom záhrady ukončená exekúcia  zo zákona

Száraz Jozef 2014 386,00 nájom záhrady ukončená exekúcia  zo zákona

Šarga Jozef 2014 542,87 nájom záhrady ukončená exekúcia  zo zákona

Imrich Patkoló 1997 1 043,22 nájom NP ukončená exekúcia  zo zákona

Imrich Patkoló 1998 1 043,22 nájom NP ukončená exekúcia  zo zákona

Alžbeta Mrázková, Vladimír 

Mrázek
2011 10 350,49 poplatky z omeškania-byty ukončená exekúcia  zo zákona zastavená súdom

Róbert Kohúcik 2009 850,00 pokuta - stav.úrad ukončená exekúcia  zo zákona

WILIS s.r.o., Bratislava,                                 

IČO: 35937424
2011 2 000,00 pokuta ukončená exekúcia  zo zákona fy zrušená

Ulhelová Nataša 2010 20,00 pokuta - ambulantný predaj ukončená exekúcia  zo zákona

DEVELOPMENT, 1 s.r.o., 

Bratislava,                        IČO: 
2013 500,00 pokuta - stav.úrad ukončená exekúcia  zo zákona fy zrušená

Andrea Novarová 2013 16,00 pokuta ukončená exekúcia  zo zákona

Pavol Sýkora 2012 16,00 pokuta ukončená exekúcia  zo zákona

Palír Vladimír 2012 45,00 pokuta ukončená exekúcia  zo zákona

Stifterová Kristína 2012 16,00 pokuta ukončená exekúcia  zo zákona

Bobál Marek 2012 16,00 pokuta ukončená exekúcia  zo zákona

Petruš Lukáš 2012 16,00 pokuta ukončená exekúcia  zo zákona

Dagmar Brezinová 2001-2004 1 556,75 vyučtovanie nákladov - byty ukončená exekúcia  zo zákona

Helena Labáčová 2000-2001 1 146,93 vyučtovanie nákladov - byty ukončená exekúcia  zo zákona

Július Végsö 1999-2000 445,69 vyučtovanie nákladov - byty ukončená exekúcia  zo zákona

Nina Rosenberg(Otočková) 2008 158,68 vyučtovanie nákladov - byty ukončená exekúcia  zo zákona

Róbert Glasner 2008 887,93 vyučtovanie nákladov - byty ukončená exekúcia  zo zákona

Viola Stojková 2008 298,01 vyučtovanie nákladov - byty ukončená exekúcia  zo zákona

Zuzana Smrigová 1999-2002 1 349,65 vyučtovanie nákladov - byty ukončená exekúcia  zo zákona

37 913,72SPOLU
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