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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 
 

odpustenie  poplatku z omeškania p. Tkáčikovej Darine v súvislosti s užívaním obecného bytu 
na ul. Nejedlého 11 v sume 712,55 €. 
 
 

 
Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 02.06.2022 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na odpustenie poplatku z omeškania p. Darine 
Tkáčikovej z dôvodu neplatenia nájomného a poplatkov za služby spojené s užívaním bytu na 
ul. Nejedlého 11 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
schváliť odpustenie poplatku z omeškania. 

Hlasovanie:       prítomní: 7             za: 7           proti: 0              zdržali sa: 0 

 

 

Uznesenie MR  č. 148/2022 

zo dňa 07.06.2022 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schváliť 

odpustenie  poplatku z omeškania p. Tkáčikovej Darine v súvislosti s užívaním obecného bytu 
na ul. Nejedlého 11 v sume 712,55 €. 

Hlasovanie: prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0   

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

V 1-izbovom obecnom byte č. 23 na Nejedlého 11 bývala nájomníčka od 20.03.1991 so svojou 
matkou. Po smrti matky v roku 1998 došlo k prechodu nájmu na dcéru, ktorá byt obýva doteraz. 
Pani Tkáčiková má 67 rokov,je zdravotne ťažko postihnutá, bez rodinných príslušníkov, v byte 
žije sama. Jej príjem tvorí iba dôchodok v sume 280,- €. Výška nájomného spolu s poplatkami 
za užívanie bytu je 118,06 € mesačne. 
Z dôvodu neplatenia nájomného a poplatkov za služby spojené s bývaním od r. 2018, jej bola 
daná výpoveď z nájmu bytu. Na základe doručenej výpovede, sa nájomníčka skontaktovala 
s bytovým referátom a ozrejmila svoju zlú sociálnu a zdravotnú situáciu. Vzhľadom na jej 
zdravotný stav /zlomená chrbtica/ nevychádza už niekoľko rokov z bytu. V januári 2022 
doplatila všetko zameškané nájomné a čiastočne aj poplatok z omeškania. Celková výška 
poplatku z omeškania ku dňu zaplatenia istiny je v sume 1.427,68 €. 

Pri obhliadke bytu bolo zistené, že pani býva v byte sama, má problém s chôdzou, zariadenie 
bytu je pôvodné z 90-tych rokov. Má podanú žiadosť o umiestnenie do zariadenia pre seniorov 
od februára 2019. 
Aktuálne je nájomné hradené pravidelne prevodom z účtu. Aktuálna výška poplatku 
z omeškania po započítaní preplatku z ročného vyúčtovania je v sume 712,55 €. Podaná žiadosť 
o odpustenie poplatku z omeškania vo výške 1 103,30 € zo dňa 6.4.2022 bola ešte pred 
spracovaním ročného vyúčtovania a čiastočného započítania preplatku s pohľadávkou. 



Darina Tkáčiková, Nejedlého 11, 84102 Bratislava 

Miestny úrad Bratislava-Dúbravka 

Žatevná 2 

844 02 Bratislava 

V Bratislave dňa 30.03.2022 

Vec: Žiadosť o odpustenie poplatku z omeškania 

Na základe Vášho oznámenia o výške poplatku z omeškania v sume 1.103,30 EUR, ktorý mám uhradiť 
za neskoré platby nájomného, si Vás dovoľujem požiadať o odpustenie tohoto poplatku. 

Svoju žiados(odôvodňujem tým, že som zdravotne ťažko postihnutá dôchodkyňa, mám 67 rokov a 
mojim jediným príjmom je nízky dôchodok. Mám obmedzené možnosti pohybu a takmer 
nevychádzam z bytu. Nemám žiadnu rodinu, ani nikoho, kto by mi vedel finančne alebo inak 
vypomôcť. Mám podanú aj žiadosť o umiestnenie do zariadenia pre seniorov, ale všade sú dlhé 
čakacie lehoty. Svoj dlh na nájomnom mám v plnej výške uhradený a nájomné už budem platiť včas. 
Po zaplatení nájomného mi z dôchodku ostáva veľmi nízka suma, ktorá mi ledva postačuje na úhradu 
liekov a stravy. 

Ešte raz Vás chcem veľmi pekne poprosiť o odpustenie poplatku z omeškania alebo aspoň jeho časti, 
veľmi by ste mi pomohli, za čo vopred ďakujem. 
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