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Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Rozsudok sp. zn. 10Cb/41/2017 zo dňa 20.06.2019 
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie 
Výmaz z Obchodného registra  
Stanoviská komisií 



 

 

NÁVRH  UZNESENIA 

 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 
 

A) 
Schvaľuje 

 
Upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 11.030,28 EUR s prísl. voči spol. IZOLBIT 

spol. s r.o. 
 

B) 
Schvaľuje 

 
Odpísanie pohľadávky vo výške 11.030,28 EUR s prísl. voči spol. IZOLBIT spol. s r.o. 

 
 
 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Rozsudkom Okresného súdu Bratislava IV sp. zn. 10Cb/41/2017 zo dňa 20.06.2019, 
vykonateľným dňa 30.07.2019 sa mestská časť Bratislava – Karlova Ves stala oprávneným 
veriteľom voči spoločnosti IZOLBIT spol. s r.o. s pohľadávkou vo výške 11.030,28 EUR 
spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,05 % ročne zo sumy 11.030,28 EUR od 11.11.2015 
do zaplatenia. 

V rámci procesu vymáhania pohľadávok referátom právnych služieb bolo zistené, že voči 
spoločnosti IZOLBIT spol. s r.o. dňa 04.07.2019 začalo konanie v právnej veci zrušenia 
spoločnosti IZOLBIT spol. s r.o., Segnáre 4586/14, 841 03 Bratislava, IČO: 46 485 295, bez 
likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam referát právnych služieb listom zo dňa 
20.11.2019 vyzval spoločnosť IZOLBIT spol. s r.o. v zmysle rozsudku sp. zn. 10Cb/41/2017 
k úhrade sumy vo výške 11.030,28 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,05 % ročne 
zo sumy 11.030,28 EUR od 11.11.2015 do zaplatenia. Predmetnú výzvu si však spol. 
IZOLBIT spol. s r.o. neprevzala v odbernej lehote. 

V zmysle § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka: 

„Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej 
imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť 
nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu 
výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené 
pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po 
ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.“ 

V zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka: 



 

„Ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť nemá 
obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za 
výkon funkcie likvidátora, rozhodne o jej zrušení bez likvidácie. Ak si spoločnosť nesplní 
povinnosť podľa odseku 6 písm. f), súd má za to, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý 
by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, 
ibaže ten, kto osvedčí právny záujem, preukáže pred rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti 
opak. Na základe právoplatného rozhodnutia o zrušení spoločnosti bez likvidácie súd 
vykoná výmaz zrušenej spoločnosti z obchodného registra.“  

Na základe vyššie uvedených ustanovení Obchodného zákonníka Okresný súd 
Bratislava I vykonal ku dňu 21.07.2020 ex offo výmaz spoločnosti IZOLBIT spol. s r.o. 
z obchodného registra. 

Dňom výmazu spoločnosti IZOLBIT spol. s r.o. z obchodného registra sa pohľadávka 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves stala nevymožiteľná a to z dôvodu zániku dlžníka ako 
povinnej osoby. 

   

Bratislava september 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Stanoviská komisií k materiálu Upustenie od vymáhania pohľadávky voči spol. Izolbit 
spol. s r.o.. 
 
 
Stanovisko komisie legislatívno-právnej (LP) zo dňa 07.09.2020: 
Komisia legislatívno-právna odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves schváliť upustenie od vymáhania pohľadávky a pohľadávku odpísať. 
Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 10.09.2020: 

Finančná komisia berie na vedomie „Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky ..... “ a 
 odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prít. : 5                 Za : 5                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 
 
 


