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Žiadosť

Dominiky Hodákovej o odpustenie nedoplatku na nájomnom za nebytový priestor

Predkladateľ: Spracovateľ:
Mgr. Michal Drotován JUDr. Darina Gullar
prednosta miestneho úradu referát správy majetku a bytov

Prerokované:                                                                    
- v miestnej rade dňa 18.09.2018 Miestna rada  p r e r o k o v a l a

Žiadosť
.................................. a                          
o d p o r ú č a  materiál predložiť do

                                                             miestneho zastupiteľstva

Prerokované:

- v komisii RPHSR   10.09.2018                          Stanovisko komisie je obsahom materiálu
- v komisii F              13.09.2018



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO   MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA  –  KARLOVA  VES

Alternatíva/A 
                                                                 schvaľuje

odpustenie  nedoplatku  na  nájomnom za  nebytový  priestor  v celkovej  výške  1 685,66  EUR,
vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 4.1.2008, ktorej predmetom bolo
odplatné dočasné užívanie nebytového priestoru v stavebnom objekte č. 268 na pozemku parc.č.
16699/561, k.ú.  Karlova Ves,  na dobu určitú od 1.1.2008 do 31.7.2011, na Majerníkovej ulici
v Bratislave, na základe žiadosti pozostalej manželky zo dňa 20.06.2018 bývalého nájomcu Igora
Hodáka (zomr. 26.11.2017) Dominiky Hodákovej, ktorá zdedila po neb.manželovi dlh v ½ - ici. 

Alternatíva/B           
neschvaľuje

odpustenie nedoplatku na nájomnom za nebytový priestor v celkovej výške 1 685,66 EUR, 
žiadateľke – pozostalej manželke Dominike Hodákovej, ktorý zdedila v ½ - ici po neb. manželovi 
Igorovi Hodákovi (zomr. 26.11.2017) a zároveň bývalom nájomcovi nebytového priestoru.      
.  

DOVODOVÁ   SPRÁVA

Zmluvou  o nájme  nebytových  priestorov  zo  dňa  4.1.2008  Mestská  časť  Bratislava  –
Karlova Ves ako prenajímateľ prenechala bývalému nájomcovi Igorovi Hodákovi do odplatného
dočasného užívania nebytový priestor v stavebnom objekte č. 268 , na pozemku parc.č. 1669/561,
k. ú. Karlova Ves, na Majerníkovej ulici v Bratislave, na dobu určitú od 1.1.2008 do 31.7.2011.
           
            V zmysle čl.  IV bodu 1.  Zmluvy bol bývalý nájomca Igor Hodák povinný povinný
uhrádzať nájomné štvrťročne,  vždy k 15. dňu prvého  mesiaca príslušného  štvrťroka vo  výške
398,95 EUR.
Bývalý  nájomca  si  horeuvedenú  povinnosť  neplnil,  uzavrel  dňa  22.4.2013  s bývalým
prenajímateľom mestskou  časťou  Bratislava  –  Karlova  Ves  Dohodu  o ukončení  nájmu  dňom
30.4.2013.  Bývalý nájomca  uzavrel   dňa  29.4.2013 Dohodu o splátkovom kalendári,  ktorú si
riadne neplnil a preto bývalý prenajímateľ podal dňa 9.4.2014 žalobu na zaplatenie dĺžnej sumy
s prísl.



             Okresný súd  Bratislava  IV Rozsudkom č.  9C/178/2014  -35 zo  dňa  25.9.2015,
právoplatným dňa 4.12.2015 rozhodol, že odporca Igor Hodák je povinný zaplatiť navrhovateľovi
istinu vo výške 1 605,86 s 9,5% úrokom z omeškania od 16.9.2013 do zaplatenia, trovy konania
vo výške 96,00 EUR a trovy právneho zastúpenia 254,20 EUR.

            Povinný aj napriek predmetnému rozsudku dlh neuhradil a preto oprávnený – mestská časť
Bratislava – Karlova Ves postúpil dňa 06.05.2016 vec na exekúciu exekútorskému úradu JUDr.
Ondrejkovej, vedenej pod č.k. EX 2135/16.

      Keďže povinný z uvedeného exekučného konania dňa 26.11.2017 zomrel, súdny exekútor
prihlásil  predmetnú  pohľadávku  do  dedičského  konania  v celkovej  sume  3 371,32  EUR  .
Dedičským rozhodnutím č.  69  D/402/2017  zo  dňa 08.02.2018 bolo  rozhodnuté,  že z majetku
v bezpodielovom spoluvlastníctve  manželov pozostalej  manželke  Dominike  Hodákovej  okrem
iného  patrí pohľadávka  v ½ -  ici  Mestskej časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  voči  poručiteľovi,
z titulu vykonateľného exekučného rozsudku č.k. 9C/178/2014 – 35.

Následne  pozostalá  manželka  Dominika  Hodáková  požiadala  o odpustenie  nedoplatku
s odôvodnením, že v čase úmrtia boli so zosnulým manželia o predmetnom dlhu sa dozvedela až
počas dedičského konania, nakoľko od roku 2012 nežili v spoločnej domácnosti, jej m,anžel bol
občan  bez  domova,  neplatil  výživné  na  deti  a taktiež  zo  zdtravotných  dôvodov  sa  nevedel
zamestnať.    

Žiadosť o odpustenie nedoplatku na nájomnom za nebytový priestor bola zverejnená na webovej
stránke mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 06.09.2018.  

Stanovisko komisie RPHSR (regionálnej  politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja) zo
dňa 10.09.2018:

Komisia RPHSR prerokovala predmetnú žiadosť:
a) odporúča od žiadateľky vyžadovať polovicu dlžnej sumy priznanej právoplatným dedičským

rozhodnutím vo výške 842,83 EUR
b) odporúča spísať so žiadateľkou splátkový kalendár

Za:  6 Proti:  0 Zdržal sa:  0

 
Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves  prerokovala dňa 18.09.2018 predmetnú žiadosť
a odporúča predložiť materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.   

           

V Bratislave, dňa:  14.09.2018  


