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NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES

schvaľuje

A/ v zmysle Čl. 15, ods.3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou trvalé
upustenie od vymáhania predložených pohľadávok,  z dôvodu, že vzhľadom na všetky
okolnosti prípadov je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávok by bolo neúspešné :   

1.  Firma MIM Bročka Miro – istina  1 206,23 EUR s prísl. + 48,20 EUR (trovy konania) 
2.  Tóth Peter a Oľga Tóthová – 3 615,00 EUR s prísl. a 1 924,22 EUR 
3.  Metropolitná účtovná spol. s.r.o. - 1 195,98 EUR s prísl. 
4.  Mário Kovács  - 949,09EUR s prísl. 
5.  Strom média s.r.o. - 1 367,42 EUR
6.  M M Relax, s.r.o. -  21 138,25 s prísl.
7.  Pohľadávky prevzaté od KORS-u, a.s. - 40 739,63 EUR a záväzky – 13 566,73,
     (pohľadávky a záväzky za teplo a teplú úžitkovú vodu za byty a nebytové priestory) 

B/  trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok uvedených v bode A/1. - 6., ku dňu 30.6. 2016 a
      zároveň ich odpísanie z účtovnej evidencie.  
   

DÔVODOVÁ   SPRÁVA

Mestská časť Bratislava  – Karlova  Ves alebo správca  v zmysle  Zásad hospodárenia  a
nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do
správy  hlavným  mestom  SR  Bratislavou,  účinných  od  1.1.2016  sú  povinní  pohľadávky  a
majetkové práva  v mene mestskej časti včas uplatňovať a vymáhať pred príslušnými orgánmi.

Aj  napriek  splneniu  uvedených  podmienok,  mestská  časť  Bratislava  –  Karlova  Ves
eviduje  k  dnešnému  dňu  viaceré  pohľadávky,  u  ktorých  zo  všetkých  okolností  prípadov  je
zrejmé, že ich ďalšie vymáhanie by bolo neúspešné.

V zmysle Čl. 15, ods.3 „Zásad hospodárenia“ trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok
nad 500,- EUR istiny schvaľuje miestne zastupiteľstvo.

Na  základe  uvedeného  predkladáme  pohľadávky,  u  ktorých  miestne  zastupiteľstvo
rozhodne o trvalom upustení od ich vymáhania, jedná sa o nasledovné pohľadávky :    

1.  Firma MIM Bročka Miro – istina  1 206,23 EUR s prísl. + 48,20 EUR (trovy konania),
nedoplatok za odber elektriny na Borskej ul. 1 k 31.12.2000. Exekúcia bola uplatnená ešte
v r. 2004. Povinný sa zdržuje na neznámom mieste, poštu nepreberá, na účtoch v bankách
neboli exekútorom zistené žiadne finančné prostriedky, nie je vlastníkom nehnuteľností ani
motorových vozidiel



2.  Tóth  Peter  a  Oľga  Tóthová  –  3  615,00  EUR  s  prísl.  a  1  924,22  EUR,  vymoženie
pohľadávky  na  nájomnom  za  byt  v  prospech  oprávneného,  vedených  v  exekúcií  č.  EX
127/2007 a 90/2008. Navrhovateľ MČ Bratislava – Karlova Ves podal návrh na zastavenie
exekúcie,  nakoľko  obaja  povinní  zomreli  ako  nemajetní  bezdomovci.  Nato  bolo  vydané
Uznesenie Okresného súdu Bratislava IV. č. 37/Er/9494/2007 - 16 dňa 3.2.2015 o zastavení
exekúcie.

                Exekučnému konaniu predchádzalo ďalšie konanie zo strany MČ Bratislava - Karlova
     Ves.  Povinní  neuhrádzali  platby  za  nájomné  a  služby  spojené  s  užívaním  bytu  č.  32,

nachádzajúceho  sa  na  5.  poschodí  bytového  domu  na  ul.  Ľ.  Fullu   č.  3  v  Bratislave
pravidelne, pričom z vyúčtovania nákladov spojených s bývaním za obdobie od 1.12.2001 do
31.12.2006 bolo zistené, že povinní dlhovali na nájomnom 166 875,80 SK – 5 539,22 EUR.
Následne  MČ Bratislava  – Karlova Ves dala  povinným výpoveď z nájmu,  doručená bola
uložením zásielky na pošte a dňom 9.6.2006 bola považovaná za doručenú. 
       Podľa právoplatného rozsudku Okresného súdu Bratislava IV. č. 24C 205/2007 zo dňa
1.8.2008, ktorý rozhodol, že sú povinní predmetný byt vypratať a po vyprataní protokolárne
byt  odovzdať  bez  nároku  na  bytovú  náhradu,  čím  nájom  skončil  dňom 30.9.2006.  Od
1.10.2006 odporcovia užívali byt bez právneho dôvodu. Z odôvodnenia rozsudku bolo možné
zistiť, že povinní sa správali pasívne a neprejavovali záujem o uplatnenie svojich práv.         

       Táto pohľadávka bola síce zo strany mestskej časti voči povinným uplatnená, vzhľadom
na ich status nemajetných bezdomovcov a už zomrelých je nevymožiteľná.

3.  Metropolitná  účtovná  spol.  s.r.o.  -  1  195,98  EUR  s  prísl.,  nedoplatok  na  nájomnom
za nebytové  priestory,  exekúcia  vedená  v  konaní  EX 21/07.  Povinný  bol  dňa  7.11.2011
vymazaný z Obchodného registra MS SR, tým sa stáva pohľadávka nedobytnou.

    Okresný  súd  Bratislava  I.  Uznesením  právoplatným  dňa  7.11.2011  zrušil  obchodnú
spoločnosť ex offo bez likvidácie

4.  Mário  Kovács   -  949,09EUR s  prísl.,  pohľadávka  na  nájomnom za  nebytové  priestory,
exekúcia vedená v konaní č. EX 2831/2012. Exekútor listom zo dňa 3.12.2015 oprávnenému
oznámil,  že doterajší  priebeh exekúcie  bol neúspešný i  napriek  tomu, že vyčerpal  všetky
možnosti zisťovania majetkových pomerov povinného

5.  Strom  média  s.r.o.  -  1  367,42  EUR,  pohľadávka  na  nájomnom  za  nebytové  priestory
Pernecká – Špiezova z r. 2007. Nájomná zmluva skončená v r. 2007, pohľadávka prevzatá
od KRS, chýbajú podklady na jej vymáhanie.

6. M&M Relax   s.r.o.  -  21 138,25 EUR s prísl.,  (evidovaná  finančným  oddelením  ku dňu
31.12.2015 ) pohľadávka  na  nájomnom za  nebytový priestor  v  rozostavanom  stavebnom
objekte č. 268 s celkovou výmerou 1010m2, ktorý bol predmetom nájomnej zmluvy uzavretej
medzi  prenajímateľom MČ BA – KV a nájomcom M&M RELAX dňa 5.5.1997 na dobu
20  rokov.  Účelom  nájmu  bolo  vykonávanie  podnikateľskej  činnosti   a  to  vybudovanie
komplexného  rehabilitačno  –  relaxačného  centra  (vodoliečba,  masáže,  soláruim,  sauna
a fitnes, kaderníctvo, detský kútik a lekárske poradenstvo). Neskôr bola prevádza rozšírená o
motokárovú dráhu. Výška nájomného bola pôvodne dohodnutá vo výške 50,- SK/m2/rok, po
uplynutí 1 roka nájomné predstavovalo sumu 250,- SK/m2/rok .  Dodatkom č. 2 k nájomnej
zmluve  zo dňa 10.1.2000 bolo nájomné  upravené na  sumu 287,50 SK/m2/rok, ktoré však
nájomca  nehradil  a  neuhradil  pohľadávku  ani  na  základe  Dohody  o  úhrade  dlžného
nájomného zo dňa 6.11.2000. Následne bola pohľadávka vymáhaná súdnou cestou a cestou
exekútora, ktorý postup je bližšie uvedený v Návrhu na odpis pohľadávky zo dňa 23.5.2016,
vypracovaného Mgr. Kováčovou, ktorá pohľadávku vymáhala (viď príloha č. 1).           

7.  Pohľadávky prevzaté od KORS-u, a.s. - 40 739,63 EUR a záväzky – 13 566,73,
(pohľadávky a záväzky za teplo  a teplú  úžitkovú vodu za byty a nebytové priestory,  viď
prílohu č. 2) :

      

      pohľadávky (nedoplatky ):



     - World  Insurance  Consulting, s.r.o. – 1 897,99 EUR,
     - Ing. Vachálek Milan – 800,37 EUR,
     - Zdenka Gundová – TWIGI – 1 431,31 EUR,
     - Veternica, Veternicova 9 – 1 164,48 EUR,
     - SVB a NP Hlaváčikova 20 -22 – 632,77 EUR,
     - SVB a NP H. Meličkovej 14,16,18 – 3 825,22 EUR,
     - Spoločenstvo Baníkova – 7 316,51 EUR,
     - Spoločenstvo podnikateľov DD – Centrum  – 796,70 EUR,
     - KRS – vlastníci bytov Hlaváčikova 4 – 1 070,61 EUR,
     - KRS – vlastníci bytov Hlaváčikova 4 515,46 EUR,
     - KRS -  vlastníci bytov Novackeho – 888,32 EUR,
     - Hlavné mesto SR v zastúpení Probyt, s.r.o. - 2 915,54 EUR,
     - Spoločenstvo Náš domov,  Adámiho 7 – 9, v zastúpení Probyt, s.r.o. - 2 486,72 EUR,
     - SVB a NP Púpavova 22, v zastúpení Probyt, s.r.o. - 1 982,94 EUR,
     - Vlastníci bytov a NP Janotova , Dombyt s.r.o. – 2 100,13 EUR,
     - Ing. Dušan Tutko – 1 493,44 EUR,
     - City Corp Real, a.s. - 553,01 EUR,
     - Vlastníci bytov a NP, Pribišova 2, Byty Plus s.r.o.  – 1 608,76 EUR,
     - Západoslovenské tlačiarne, a.s.  – 1 154,73 EUR,
     - Hag faktor, s.r.o. - 939,32 EUR,
     - Ján Kozlík – 503,25 EUR,
     - K.B.N., s.r.o. - 662,05 EUR,

           
      záväzky (preplatky):

     - Združená stredná škola, Sklenárova 7, Bratislava – 59,52 EUR, 
     - Karlovka, v zastúpení Váš správca, s.r.o. - 886,14 EUR,
     - Športka, a.s. 16,50 EUR,
     - SVB Tomankova 1 – 59,41 EUR,
     - SVB Pribišova 4 – 194,51 EUR,
     - Spoločenstvo vlastníkov bytov Pohoda – 91,18 EUR,
     - Poštová banka, a.s. - 3,28 EUR,
     - Spoločenstvo, Gabčíkova 8 – 10 – 111,97 EUR,
     - SBD Bratislava IV – 82,65 EUR,
     - SVB Jamnického 2 – 33,71 EUR,
     - PhDr. Eva Gomolčáková – TWIGI – 6,52 EUR,
     - OU DA s.r.o. - 9,75 EUR,
     - Emília Nagyová – 1,75 EUR,
     - Mestská časť BA- KV – 15,88 EUR,
     - SV Janotova 14 -16, v.z. I+V správa nehnuteľností, s.r.o. - 35,15 EUR, 
     - Firma Č+Č, s.r.o. - 3,22 EUR,
     - Vlastníci bytov H. Meličkovej 20 – 22, v zastúpení Domus s.r.o. – 476,92 EUR,
     - DM mobil,s.r.o. - 3,20 EUR,
     - DM drogérie markt s.r.o. – 4,98 EUR,
     - Creatív Line- Ateliér, reklamy s.r.o.   - 185,65 EUR,
     - Byty TERMSTAV, a.s. ( z viacerých faktúr rozpis v konte ) - 2 683,42 EUR,
     - Bytová agentúra rezortu MO SR – 500,03 EUR,
     - Blaho byt  s.r.o.Veternicova 22 -24 – 8 100,55 EUR,
     - AST Austria – 0,84 EUR.



V roku 2008 bolo prevzaté účtovníctvo od KORS-u, kde pohľadávky vykazovali hodnotu
vo výške 98 830,85 EUR a záväzky hodnotu 95 816,31 EUR.

Od prevzatia agendy do dátumu 31.12.2015 boli vysporiadané pohľadávky a záväzky a v
účtovníctve  zostali  neidentifikovateľné  pohľadávky  a  záväzky,  ktoré sú  navrhnuté  na  odpis.
Zostatok pohľadávok tvoria prevažné prevzaté počiatočné stavy na  jednotlivých  analytických
účtoch.

Rozdiel pohľadávok a záväzkov je 27 172,90 EUR.
Uznesením  miestneho  zastupiteľstva  č.  107/2011 v časti D.  schválilo  miestne  zastupiteľstvo
presun prostriedkov vo  výške  447 908,78 EUR do  rezervného  fondu  a v  časti  E.  uznesenia
zobralo  na  vedomie  ponechanie  finančných  prostriedkov na  účte  tepelného  hospodárstva  vo
výške  32 752,60 EUR do vysporiadania  záväzkov a pohľadávok,  v  prípade  nepostačujúceho
krytia previesť potrebnú sumu po schválení v MiZ z rezervného fondu v opačnom prípade, že
tieto  finančné  prostriedky budú nadbytočné,  presunúť ich po schválení  v MiZ do rezervného
fondu….
Prima banka Slovensko, a.s. - číslo účtu IBAN: SK19 5600 0000 0018 0414 7010.
K  dnešnému  dňu 30.5.2016  je  zostatok  na  účte   25  020,  36  EUR,  navrhujeme  presunúť
do rezervného fondu.

Materiál bol predložený do komisie RPHSR a do finančnej komisie MiZ Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves. 

Stanovisko  komisie  regionálnej  politiky,  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  (RPHSR)
zo dňa 06.06.2016 :

Komisia RPHSR odporučila materiál predložiť do MiR.
Za: 5                     Proti:0                   Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 09.06.2016:
Finančná komisia  odporučila  predložiť materiál na rokovanie miestnej rady a preskúmať či sú
konkrétne prípady odôvodnené
Prít.: 8              Za:8                 Proti: 0         Zdržal sa: 0

Miestna rada Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  materiál prerokovala dňa 14.06.2016
a odporučila predložiť ho do miestneho zastupiteľstva.

Prít.: 6    Za: 6      Proti: 0      Zdržal sa: 0 

V Bratislave, dňa  16.06.2016


