
VZN číslo 4/1999 zo dňa 7.12.1999 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3/1994 o zásadách hospodárenia s 

majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a majetkom zvereným jej do správy 

hlavným mestom SR Bratislavou v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 2/1996 a č. 4/1996 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b) 

zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov a § 

9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení: 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3/1994 o zásadách 

hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a majetkom zvereným jej do 

správy hlavným mestom SR Bratislavou v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 2/1996, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3/1994 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej 

časti Bratislava-Petržalka a majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR 

Bratislavou a v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

4/1996, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 3/1994 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a 

majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou sa mení a dopĺňa takto:  

1. V § 13 sa dopĺňa nový ods. 3, ktorý znie: (3) Miestna organizácia môže trvale upustiť 

od vymáhania pohľadávky prevyšujúcej 300,- Sk (9,95 EUR), ak je zo všetkých 

okolností zrejmé, že ďalšie vymáhanie by bolo neúspešné alebo nehospodárne a takéto 

upustenie schválilo miestne zastupiteľstvo.  

2. Za § 13 sa dopĺňa nový § 13 a), ktorý znie: Miestna organizácia odpíše pohľadávku 

alebo jej časť vedenú voči zomrelému, ak tento zomrel nemajetný a nemajetnosť 

potvrdil príslušný súd, alebo ak by majetok zomrelého pokryl len časť pohľadávky.  

3. Miestna organizácia odpíše pohľadávku voči dlžníkovi, ak príslušný súd svojim 

rozhodnutím zamietol návrh na jej priznanie, alebo ak bola dlžníkom vznesená 

oprávená námietka premlčania, alebo ak by súd zamietol návrh na výkon exekúcie 

alebo výkon rozhodnutia z dôvodu premlčania.  

4. Miestna organizácia odpíše pohľadávku voči dlžníkovi, ktorým je právnická osoba a 

ktorá bola zrušená bez určenia jej právneho nástupcu alebo ktorého nebolo možné 

zistiť dostupnými prostriedkami, alebo ak pohľadávka, uplatnená v konkurznom 

konaní úpadcu, nebola uspokojená z jeho majetkovej podstaty, alebo ak jej uplatnenie 

v konkurznom konaní bolo odmietnuté.  

5. Miestna organizácia odpíše súdom priznanú pohľadávku, ktorú nebolo možné uplatniť 

v zákonnej lehote voči dlžníkovi z dôvodu jeho trvalej neprítomnosti na území 

Slovenskej republiky.  

6. Miestna organizácia odpíše pohľadávku, ktorú na základe rozhodnutia súdu nebolo 

možné uspokojiť v zákonnej lehote pre trvalú insolventnosť dlžníka.  



7. Miestna organizácia môže odpísať pohľadávku o náhradu škody vedenú voči 

zamestnancovi v tej časti, ktorú nie je možné uplatniť v zmysle ustanovení Zákonníka 

práce.  

8. Miestna organizácia môže odpísať pohľadávku podľa ustanovení ods. 2 až 6 v čiastke 

prevyšujúcej 165,97 EUR (5 000,- Sk) len so súhlasom miestneho zastupiteľstva. 

Čl. II 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 24. 12. 1999. 

 

 

Vladimír Bajan 

starosta 

 


