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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka

schvaľuje
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie v prípade:
1, pohľadávok za byty vo výške 13.152,60EUR ,
2, pohľadávok za garáže vo výške 77,14EUR,
3, pohľadávok za nebytové priestory vo výške 20.727,23EUR,
spoločne vo výške 33.956,97EUR

Uznesenie MR č. 93/2015
zo dňa 1. 12. 2015
Miestna rada
odporúča miestnemu zastupiteľstvu
schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie:
1. Pohľadávky za byty vo výške 13.152,60 eur.
2. Pohľadávky za garáže vo výške 77,14 eur.
3. Pohľadávky za nebytové priestory vo výške 20.727,23 eur,
spoločne vo výške 33.956,97 eur.
Hlasovanie :

prítomní : 4

za : 4

proti : 0

zdržali sa : 0

Stanovisko Komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom zo dňa
16.11.2015
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schváliť
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie :
1, pohľadávky za byty vo výške 13.152,60EUR ,
2, pohľadávky za garáže vo výške 77,14EUR,
3, pohľadávky za nebytové priestory vo výške 20.727,23EUR,
spoločne vo výške 33.956,97EUR
Hlasovanie
Prítomní: 5
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 25.11.2015
Komisia ekonomická s uvedeným návrhom na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a jej
odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka súhlasí
Hlasovanie:
prítomní: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa:0

Dôvodová správa
Skutkový stav

Na základe Zásad o hospodárení a nakladaní s vlastným majetkom mestskej časti
Bratislava - Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislava,

Čl. 13 ods. 10, 12 a 14 sa navrhuje trvalé upustenie od vymáhania ďalej uvedených
pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava – Dúbravka.
1. Pohľadávky za byty ( nájomné a služby s nájmom spojené), ktoré je potrebné odpísať
z dôvodu ich nevymožiteľnosti sú :
Tibor Madi, Pri kríži 20
- zastavenie konania 35Ro/7359/2006 z dôvodu smrti odporcu
Eva Balážová, Kpt. Rašu 30
- návrh na vydanie platobného rozkazu 35Ro/2910/2007
Pavol Baláž, Cabanova 13
- zastavanie konania pod spisovou značkou 35Ro/8267/2007
Róbert Gajdoš, Ožvoldíkova 10
- zastavené konanie č. 16C 99/2008 z dôvodu späťvzatia návrhu, v dôsledku premlčania celej
pohľadávky
Michal Krajčík, Galbavého 2
- zastavenie konania 8C 347/2006
- neúspešný spor
Margita Horváthová, Drobného 20
- zastavenie konania pod spisovou značkou 35Ro/2886/2007 z dôvodu úmrtia odporkyne
Peter Stoličný, Húščavová 3
- zastavenie konania pod spisovou značkou 23 C 115/2003 z dôvodu úmrtia odporcu
O zvyšných dlžníkoch ich pohľadávkach ( najstaršia pohľadávka je z roku 1998 a najmladšia 2009), či
boli nejakým spôsobom právne riešené, sme v archíve nenašli žiadne podklady.
V prípade potenciálneho súdneho sporu, kde by mestská časť vystupovala v pozícii navrhovateľa, tieto
pohľadávky vzhľadom k časovému odstupu pri námietke premlčania odporcu, by rovnako neboli
vymožiteľné. Naopak, mestská časť by navýšila svoje výdavky, a to o trovy súdneho konania,
pri nulovej úspešnosti v konaní.
Všetky pohľadávky vo výške 13.152,60EUR, týkajúce sa bytov, ktoré navrhujeme na trvalé

upustenie od vymáhania a ich odpísania z účtovnej evidencie, sú súčasťou Prílohy č. 1.
6 ks uznesení súdov o zastavení konaní ( viď vyššie) sú súčasťou Prílohy č. 2.
2. Pohľadávky za garáže (nájom a služby s nájmom spojené),

v prípade potenciálneho

súdneho sporu, kde by mestská časť vystupovala v pozícii navrhovateľa, tieto pohľadávky vzhľadom
k časovému odstupu od vzniku pohľadávky ( rok 2003- 2009) pri námietke premlčania odporcu,
by rovnako neboli vymožiteľné. Naopak, mestská časť by navýšila svoje výdavky, a to o trovy
súdneho konania, pri nulovej úspešnosti v konaní. O týchto pohľadávkach, či boli nejakým spôsobom
právne riešené, sme nenašli v archíve žiadne podklady.
Všetky pohľadávky vo výške 77,14EUR, týkajúce sa garáží, ktoré navrhujeme na trvalé upustenie

od vymáhania a ich odpísania z účtovnej evidencie, sú súčasťou Prílohy č. 3.
3. Pohľadávky za nebytové priestory ( nájom a služby s nájmom spojené),

v prípade

potenciálneho súdneho sporu, kde by mestská časť vystupovala v pozícii navrhovateľa, tieto
pohľadávky vzhľadom k časovému odstupu od vzniku pohľadávky ( rok 1999 - 2009) pri námietke
premlčania odporcu, by rovnako neboli vymožiteľné. Naopak, mestská časť by navýšila svoje
výdavky, a to o trovy súdneho konania, pri nulovej úspešnosti v konaní. O týchto pohľadávkach, či
boli nejakým spôsobom právne riešené, sme nenašli v archíve žiadne podklady.
Všetky pohľadávky vo výške 20.727,23EUR, týkajúce sa nebytových priestorov, ktoré navrhujeme
na trvalé upustenie od vymáhania a ich odpísania z účtovnej evidencie, sú súčasťou Prílohy

č. 4.

4. Príloha č. 5 obsahuje informatívne výšku pohľadávok riešených v živých exekučných
konaniach.

