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N�vrh na odp�sanie nevymožiteľn�ch pohľad�vok.

V s�lade s V s�lade s � 13 a � 13a  Všeobecne z�v�zn�ho nariadenia mestskej časti 
Bratislava – Petržalka č. 3 zo dňa 07.02. 1994 o z�sad�ch hospod�renia s majetkom mestskej 
časti Bratislava – Petržalka a majetkom zveren�m do jej spr�vy Hlavn�m mestom SR 
Bratislava, v znen� Všeobecne z�v�zn�ho nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2 
z 13.02. 1996, v znen� Všeobecne z�v�zn�ho nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. 4 z 29.10. 1996 a v znen� Všeobecne z�v�zn�ho nariadenia mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 2 zo dňa 07.12. 1999 (�pln� znenie) predklad�me n�vrh na odp�sanie 
nedobytn�ch pohľad�vok Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka v celkovej 
v�ške 51 720,25 Eur z toho za neuhradenie dane z nehnuteľnosti v celkovej v�ške 23 553,67 
Eur (709 578,- Sk), nedobytn� pohľad�vky po Bytovom podniku Petržaka, p.o. vo v�ške 
28 166,58 Eur a nevymožiteľn�ch pohľad�vok predložen�ch rozpočtovou organiz�ciou 
Kult�rne zariadenia Petržalka vo v�ške 1 972,05 Eur. 

V s�vislosti s n�vrhmi na ukončenie exek�cii vznikn� mestskej časti v�davky na 
nevyhnutn� �kony exek�torov, ktor� si m�žu n�rokovať. Ich v�ška sa ned� dopredu určiť, 
pretože v�ška priamych n�kladov exek�torov je stanoven� pr�slušn�m s�dom na z�klade 
vykonan�ch �konov.

Materi�l bol prerokovan� v miestnej rade a odpor�čan� na prerokovanie v miestnom 
zastupiteľstve.

a) Miestny �rad – dlžnici za neuhradenie dane z nehnuteľnosti
Zoznam bol vypracovan� na z�klade p�somn�ho stanoviska exek�torsk�ho �radu 

JUDr. P. Hal�sa – exek�tora, z d�vodov tak ako s� uveden�. N�vrh na odpis istiny je 
v celkovej v�ške 23 553,67 Eur ( 709 578,- Sk ).
1. Mobil Taxi s.r.o., EX 18819/08 – istina 1 017,73 Eur ( 30 660,- Sk ) 
- povinn� spoločnosť podľa v�pisu z OR bola ex offo vymazan� z OR dňa 20.2.2009, 
navrhujeme podať n�vrh na zastavenie exek�cie . 
2. PRIMALAND, a.s., EX 18818/08 – istina 1 792,47 Eur ( 54 000,- Sk )
- s�dny exek�tor vykonal blok�cie �čtov v 16-tich bank�ch, povinn� si nepreber� p�somnosti, 
neprebral si upovedomenie o začat� exek�cie, podľa doterajš�ch zisten� povinn� nevlastn� 
žiadne motorov� vozidlo, neodv�dza poistn� za zamestnancov, nevlastn� nehnuteľnosť, 
nevykon�va žiadnu podnikateľsk� činnosť. Povinn� je taktiež dlžn� na poistnom v soci�lnej 
poisťovni 10.384,- EUR. Navrhujeme podať n�vrh na zastavenie exek�cie.
3. GUMOV a.s., EX 13684/08 – istina 15 240,29 Eur ( 459 129,- Sk )
- s�dny exek�tor vykonal blok�cie �čtov v 16-tich bank�ch, povinn� si nepreber� p�somnosti,
neprebral si upovedomenie o začat� exek�cie, podľa doterajš�ch zisten� povinn� nevlastn� 
žiadne motorov� vozidlo, neodv�dza poistn� za zamestnancov, nevlastn� nehnuteľnosť. 
Spoločnosť prep�sala imanie na osoby, ktor� figuruj� v ďalš�ch nefunguj�cich firm�ch. 
Navrhujeme podať n�vrh na zastavenie exek�cie.
4. AKVAEPRES s.r.o., EX 13681/08 – istina 340,37 Eur ( 10 254,- Sk )
- s�dny exek�tor vykonal blok�cie �čtov v 16-tich bank�ch, povinn� si nepreber� p�somnosti, 
neprebral si upovedomenie o začat� exek�cie, podľa doterajš�ch zisten� povinn� nevlastn� 
žiadne motorov� vozidlo, nie je zamestnan�, nevlastn� nehnuteľnosť. Povinn� je taktiež dlžn� 
na poistnom v soci�lnej poisťovni 22.000,- EUR. Navrhujeme podať n�vrh na zastavenie 
exek�cie.
5. Slovtrade&Audit s.r.o., EX 13678/08 – istina 44,28 Eur ( 1334,- Sk )
- s�dny exek�tor vykonal blok�cie �čtov v 16-tich bank�ch, povinn� si nepreber� p�somnosti, 
neprebral si upovedomenie o začat� exek�cie, plat� tu fikcia doručenia, teda p�somnosť sa 
považuje za doručen�, s�dny exek�tor ďalej vydal Exekučn� pr�kazy do 16 tich b�nk, nebola 
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n�m prip�san� žiadna finančn� hotovosť. Podľa doterajš�ch zisten� povinn� nevlastn� žiadne 
motorov� vozidlo, neodv�dza poistn� za svojich zamestnancov, nevlastn� nehnuteľnosť. Na 
povinn�ho resp. na konateľa povinn�ho je veden� trestn� konanie, nakoľko n�s p�somne 
kontaktoval vyšetrovateľ PZ. Navrhujeme podať n�vrh na zastavenie exek�cie.
6. PAUL BORDAS s.r.o., EX 13677/08 – istina 1 158,33 Eur ( 34 896,- Sk )
- s�dny exek�tor vykonal blok�cie �čtov v 16-tich bank�ch, povinn� si nepreber� p�somnosti, 
neprebral si upovedomenie o začat� exek�cie, plat� tu fikcia doručenia, teda p�somnosť sa 
považuje za doručen�, s�dny exek�tor ďalej vydal Exekučn� pr�kazy do 16 tich b�nk, nebola 
n�m prip�san� žiadna finančn� hotovosť. Podľa doterajš�ch zisten� povinn� nevlastn� žiadne 
motorov� vozidlo, neodv�dza poistn� za svojich zamestnancov, nevlastn� nehnuteľnosť. 
Navrhujeme podať n�vrh na zastavenie exek�cie.
7. GOODWILL Slovakia s.r.o., EX 13683/08 – istina 886,94 Eur ( 26 720,- Sk )
- s�dny exek�tor vykonal blok�cie �čtov v 16-tich bank�ch, povinn� si nepreber� p�somnosti, 
neprebral si upovedomenie o začat� exek�cie, plat� tu fikcia doručenia, teda p�somnosť sa 
považuje za doručen�, s�dny exek�tor ďalej vydal Exekučn� pr�kazy do 16 tich b�nk, nebola 
n�m prip�san� žiadna finančn� hotovosť. Podľa doterajš�ch zisten� povinn� nevlastn� žiadne 
motorov� vozidlo, neodv�dza poistn� za svojich zamestnancov, nevlastn� nehnuteľnosť. 
Navrhujeme podať n�vrh na zastavenie exek�cie.
8. GOODWILL Slovakia s.r.o., EX 13682/08 – istina 443,40 Eur ( 13 358,- Sk )
- s�dny exek�tor vykonal blok�cie �čtov v 16-tich bank�ch, povinn� si nepreber� p�somnosti, 
neprebral si upovedomenie o začat� exek�cie, plat� tu fikcia doručenia, teda p�somnosť sa 
považuje za doručen�, s�dny exek�tor ďalej vydal Exekučn� pr�kazy do 16 tich b�nk, nebola 
n�m prip�san� žiadna finančn� hotovosť. Podľa doterajš�ch zisten� povinn� nevlastn� žiadne 
motorov� vozidlo, neodv�dza poistn� za svojich zamestnancov, nevlastn� nehnuteľnosť. 
Navrhujeme podať n�vrh na zastavenie exek�cie.
9. MOSEZA s.r.o., EX 13679/08 – istina 1 393,78 Eur ( 41 989,- Sk )
- s�dny exek�tor vykonal blok�cie �čtov v 16-tich bank�ch, povinn� si nepreber� p�somnosti, 
neprebral si upovedomenie o začat� exek�cie, plat� tu fikcia doručenia, teda p�somnosť sa 
považuje za doručen�, s�dny exek�tor ďalej vydal Exekučn� pr�kazy do 16 tich b�nk, nebola 
n�m prip�san� žiadna finančn� hotovosť. Podľa doterajš�ch zisten� povinn� nevlastn� žiadne 
motorov� vozidlo, neodv�dza poistn� za svojich zamestnancov, nevlastn� nehnuteľnosť. 
Celkovo n�š �rad vedie voči povinn�mu ďalšie 3 ne�spešn� exek�cie. Navrhujeme podať 
n�vrh na zastavenie exek�cie.
10. MOSEZA s.r.o., EX 13680/08 – istina 1 236,08 Eur ( 37 238,- Sk )
- s�dny exek�tor vykonal blok�cie �čtov v 16-tich bank�ch, povinn� si nepreber� p�somnosti, 
neprebral si upovedomenie o začat� exek�cie, plat� tu fikcia doručenia, teda p�somnosť sa 
považuje za doručen�, s�dny exek�tor ďalej vydal Exekučn� pr�kazy do 16 tich b�nk, nebola 
n�m prip�san� žiadna finančn� hotovosť. Podľa doterajš�ch zisten� povinn� nevlastn� žiadne 
motorov� vozidlo, neodv�dza poistn� za svojich zamestnancov, nevlastn� nehnuteľnosť. 
Celkovo n�š �rad vedie voči povinn�mu ďalšie 3 ne�spešn� exek�cie. Navrhujeme podať 
n�vrh na zastavenie exek�cie

b) Pohľad�vky na odpis po BPP pr�sp. organiz�cia
Menovit� zoznam pohľad�vok po Bytovom podniku Petržalka spracovan� pr�vnickou 

kancel�riou JUDr. Guťana je uveden� v pr�lohe spolu s uveden�m d�vodov na odp�sanie 
z �čtovnej evidencie. Celkov� n�vrh na odpis istiny je vo v�ške 28 166,58 Eur.

c) Kult�rne zariadenia Petržalka – dĺžnici za pren�jom priestorov
N�vrh na odpis uveden�ch pohľad�vok predložil p�somne riaditeľ rozpočtovej 

organiz�cie v celkovej v�ške 1 972,05 Eur s uveden�m d�vodov nasledovne:
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1. Diva production – istina 663,88 Eur ( 20 000,- Sk )
- vyfakturovan� pren�jom priestorov Domu kult�ry Zrkadlov� h�j fakt�rou č. 266/07, 
avšak predstavenia sa neuskutočnili. Jedn� sa o divadeln� predstavenie pl�novan� 
v term�noch 11. a 12.12.2007, avšak z d�vodu nez�ujmu sa predstavenia neuskutočnili.

2. GA-MA s.r.o. – istina 331,94 Eur ( 10 000,- Sk )
- pren�jom priestorov na reštauračn� služby fakt�rou č. 254/06 splatnou 20.12.2006. Tento 

pren�jom mal byť realizovan� pri predstaven� v klube „ Za zrkadlom „. Toto predstavenie sa 
z technick�ch pr�čin neuskutočnilo a teda ani reštauračn� služby neboli poskytnut�.
3. Karasov� – Fitness centrum istina vo v�ške 976,23 Eur ( 29 410,- Sk )

- z p�vodnej pohľad�vky vo v�ške 57 410,- Sk sa podarilo vym�cť sumu 28 000,- Sk 
prostredn�ctvom exek�cie vydanej Okresn�m s�dom Bratislava III. Podľa � 372 m ods. 3 
Občianskeho s�dneho poriadku ak opr�vnen� neozn�mi s�du, že podal n�vrh na vykonanie 
exek�cie podľa osobitn�ho z�kona, s�d konanie zastav�. Pretože opr�vnen� nekonal v s�lade 
s touto novelou z�kona s�d konanie zastavil pre nečinnosť opr�vnen�ho.

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 15.2.2010

Pr�tomn�: Mgr. Belohorec, Mgr. Bakerov�-Drag�ňov�, Ing. Vermeš, Ing. Plšek, MUDr. 
Janota, PhD.,CSc, Ing. Kocka 

Nepr�tomn�: Ing. Weissensteiner,  Ing. Han�k

K bodu : 
N�vrh na odp�sanie nevymožiteľn�ch pohľad�vok.

Stanovisko:

Finančn� komisia odpor�ča miestnemu zastupiteľstvu schv�liť predložen� materi�l a žiada 
v pr�pade možnost� pokračovať v pr�p. pr�vnom vym�han�.

Hlasovanie:
Pr�tomn� : 5
Za           : 5

V Bratislave 15.2.2010                                                    Mgr. Michal Belohorec, v.r.
predseda FK

Za spr�vnosť: Ing. Luk�ček
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N�vrh na odpis pohľad�vok po Bytovom podniku Petržalka p.o  do 31.12.2007                              pr�loha 

trovy v €
p.č.

Meno,  
priezvisko 

adresa dlžn�ka
VS istina v € z�kladn�ho 

konania exek�cie
Pen�le v € spolu v € d�vod odpisu

1.

Voborn�kov� 
Magdal�na 
KRAS. 7/31 
Bratislava 

193/01 944,47 47,14 18,19 7 809,38 8 819,18
zle zadan� prvotn� doklad, 
nevymožiteľn�, nespr�vne označen� 
�častn�k 

2.
F�bert J�n 
Belinsk�ho 
24/54 Bratislava 

817/01 16,60 16,60 ch�ba uznesenie - hospod�rnosť, 
nespr�vne označen� �častn�k 

3.
Vančov� Eva 
Rovniankova 
12/91 Bratislava 

351/02 369,12 18,42 454,17 841,71
zle zadan� prvotn� doklad, 
nevymožiteľn�,nespr�vne označen� 
�častn�k  

4.
Weber Ľudov�t 
Medvedova 21/5 
Bratislava 

406/06 484,83 29,08 1504,74 2 018,65 d�kazn� n�dza - nevymožiteľn�

5.

Svitokov� 
Andrea 
Ľubovnianska 
7/44 Bratislava  

197/01 224,76 224,76 zamietnut� č.k.: 15C 166/01-74

6.

Svitokov� 
Andrea 
Ľubovnianska 
7/44 Bratislava  

105/00 1634,67 1 634,67 zamietnut� č.k.: 15C 366/00-64

7.

Svitokov� 
Andrea 
Ľubovnianska 
7/44 Bratislava  

779/01 1760,16 1 760,17 zamietnut� č.k.: 12C 80/02-96

8.
Pan�čkov� Anna 
BEN. 8/31 
Bratislava 

41,76 41,76 hospod�rnosť

9.
Rig�ov� J�lia 
BUL. 21/29 
Bratislava 

64,46 64,46 zdržiava sa na nezn�mom mieste -
hospod�rnosť
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10. Rigov� J�lia 30,77 30,77 ne�pln� spis + hospod�rnosť

11. Koh�t Ladislav 126,04 126,04 premlčan�

12.
Koh�t Ladislav 
Strečnianska 
14/38

176,16 176,16 premlčan�

trovy
p.č.

Meno,  
priezvisko 

adresa dlžn�ka
VS istina

z�kladn�ho 
konania exek�cie

Pen�le spolu d�vod odpisu

13.
Birjukovič Igor 
BRA. 1/62 
Bratislava 

259/09 20,58 20,58 neefekt�vne - hospod�rnosť

14.
Benč�kov� Ivetta 
BRA. 1/77 
Bratislava 

271/09 19,19 19,19 neefekt�vne - hospod�rnosť

15.
Kaiser Jozef 
BEN.15/100 
Bratislava 

212/09 13,14 13,14 neefekt�vne - hospod�rnosť

16.
Ralbovsk� Soňa 
BLA. 24/18 
Bratislava 

111/09 15,04 15,04 neefekt�vne - hospod�rnosť

17.
Schwinger J�n 
ZEH. 4/29 
Bratislava 

465/06 187,88 16,6 728,32 932,80 n�rok nemožno preuk�zať - d�k.n�dza

18.

Pap�nek 
Jaroslav 
Lietavsk� 16/17 
Bratislava 

267/04 322,58 16,6 1633,41 1 972,59 n�rok nemožno preuk�zať - d�k.n�dza
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19.

Bartošov� 
Val�ria, 
Čapajevova ul. 
č. 3/311, 
Bratislava

VS: 163/05, VS: 362/05, 
VS: 197/06, VS: 123/07, 

VS: 80/2009
5582,01 328,19 18 365,08 24 275,28

zomrela 02.12.2008 – byt vypratan�  a 
odovzdan� dňa 20.11.2008 s�dnym 
exek�torom Mgr. Vladim�rom Cip�rom –
nebol zisten� žiadny majetok, Pr�lohy: 
Intern� ozn�menie o voľnom byte zo dňa 
20.11.2008, �mrtn� list + stav dlhu 
dlžn�ka

20.
Ogrodn�kov� 
Alena, Jasovsk� 
10/30, Bratislava

VS: 169/92, VS: 262/94, 
VS: 514/96, VS: 501/97, 

VS: 614/98, VS: 67/99, 
VS: 8/01, VS: 186/01, 

1 355,43   91,49 66,4 13 237,78 14 751,10

zomrela 01.07.2004 – Uznesenie č.k.: 1D 
456/04, Dnot 79/04-9 – nezanechala 
žiaden  majetokPr�lohy: Ozn�menie OS 
Bratislava V zo dňa 31.03.2009 o 
ukončen� dedičsk�ho konania, Uznesenie 
OS Bratislava V č.k.: 1D/456/2004 Dnot 
79/04-9, zo dňa 20.09.04, Stav dlhu 
dlžn�ka 

21.

Majirošov� 
Darina, 
M�nesovo n�m. 
3/18, Bratislava

VS: 244/1998, VS: 
337/1999, VS: 157/2000, 

VS: 43/2001, VS: 
580/2001, VS: 57/2003, 

VS: 103/2004, VS: 
58/2005, VS: 382/2005, 

VS: 339/2006, VS: 
148/2007, VS: 135/2009, 

10 094,17   549,35 158,05 36 083,03 46 884,59

zomrela 30.12.2007 v Domove soci�lnych 
služieb v Stupave – Uznesenie č.k.: 
12D/356/2008-17, Dnot 79/2008 –
nezanechala žiadny majetok Pr�lohy: 
�mrtn� list, Uznesenie č.k.: 
12D/356/2008-17, Dnot 79/2008,  Stav 
dlhu dlžn�ka

22.

Guskovičov� 
Eva, 
Topolčianska 
12/12, Bratislava

VS: 345/2004, VS: 
22/2006, VS: 225/2006, 

VS: 78/2007, VS: 
136/2009,

5 790,20   332,26 16 561,76 22 684,23 zomrela 04.11.2008,  Pr�lohy: �mrtn� list 
+ stav dlhu dlžn�ka
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23.
Hanudelyov� 
Eva, Čapajevova 
3/314, Bratislava

VS: 244/1998, VS: 
337/1999, VS: 157/2000, 

VS: 43/2001, VS: 
580/2001, VS: 57/2003, 

VS: 103/2004, VS: 
58/2005, VS: 382/2005, 

VS: 339/2006, VS: 
148/2007, VS: 135/2009, 

1 243,21   72 1 131,91 2 447,12

zomrela 30.12.2007 v Domove soci�lnych 
služieb v Stupave – Uznesen, ie č.k.: 
12D/356/2008-17, Dnot 79/2008 –
nezanechala žiadny majetok, Pr�lohy: 
�mrtn� list, Uznesenie č.k.: 
12D/356/2008-17, Dnot 79/2008, Stav 
dlhu dlžn�ka

24.
Vida Imrich, 
Medveďovej 
21/5, Bratislava

VS: 539/2000 292,41   11,68 2 510,21 2 814,30

zomrel 03.03.1999 – Uznesenie č.k.: 
D/158/1999 Dnot 27/99-15 zo dňa 
21.06.1999 – poručiteľ nezanechal žiaden 
majetok, Pr�lohy: Uznesenie č.k.: 
D/158/1999 Dnot 27/99-15 zo dňa 
21.06.1999, Ozn�menie OS Bratislava V, 
Uznesenie OS Bratislava V č.k.: 11C 
40/01-41,  Aktu�lny stav dlhu dlžn�ka

25.
Gőrfől Juraj, 
Čapajevova 
3/203, Bratislava 

VS: 261/09, 993,13   54 804,82 1 851,95

zomrel 21.05.2007 – Uznesenie č.k.: 1D 
378/07-12, Dnot 53/07 – nezanechal 
žiadny majetok  Pr�lohy: Uznesenie č.k.: 
1D 378/07-12, Dnot 53/07, Aktu�lny stav 
dlhu dlžn�ka  

SPOLU 28 166,58   1 583,41 242,64 104 444,20 134 436,83


