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Návrh uznesenia:
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
1. s c h v á l i ť
a) odpis pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Petržalka v celkovej výške istiny
123 224,94 €
v tom: - nájomné pozemkov
80 523,04 €
- daň z nehnuteľnosti
19 915,35 €
- daň za predajné automaty
2 527,34 €
- daň za užívanie verejného priestranstva
2 571,80 €
- pokuty
16 577,56 €
- nájom nebytových priestorov
1 109,85 €
b) odpis pohľadávky MP VPS príspevková organizácia vo výške 899,44 €
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Dôvodová správa

Materiál na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok sa predkladá na základe návrhu
súdneho exekútora JUDr. Halása a návrhu riaditeľa Miestneho podniku verejnoprospešných
služieb Petržalka príspevková organizácia.
Súdny exekútor JUDr. Pavel Halás spracoval zoznam exekúcií so správami o stave
konania, kde vykonal všetky možné právne úkony a nezistil žiadny možný speňažiteľný
majetok. Ku každej exekúcii navrhovanej na odpis priložil písomné vyjadrenie. Z vyjadrenia
exekútora sú v prílohe uvedené dôvody na odpis. Pri odpísaní pohľadávok nad 10 000,-€
istiny prikladáme písomné vyjadrenie exekútora. Na tomto základe odporúča súdny exekútor
mestskej časti zastaviť navrhované exekúcie uvedené v prílohe 1. Jedná sa najmä
o pohľadávky z prenájmu pozemkov a nebytových priestorov, vyrubených miestnych daní
a pokút.
Riaditeľ MP VPS navrhuje na odpis dve pohľadávky po Igorovi Martanovičovi v celkovej
výške 899,44 €. Opäť vychádza zo stanoviska súdneho exekútora, ktorý konštatuje, že po
vykonaní všetkých právnych úkonov nemá povinný žiaden majetok, ktorý je možné postihnúť
výkonom a navrhuje zastaviť exekúciu.
Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok je spracovaný v súlade so zásadami
hospodárenia s majetkom mestskej časti a na odpis sa navrhujú pohľadávky, ktoré sú podľa
právneho názoru nevymožiteľné, alebo ich vymáhanie je pre mestskú časť neefektívne.
V prílohe 1sú menovite uvedené návrhy na odpis pohľadávok, ktoré vymáha JUDr. Halás
a v prílohe 2 menovitý rozpis pohľadávok MP VPS navrhovaných na odpis. Prílohy č.3 – 6
obsahujú vyjadrenia exekútora k pohľadávkam, ktoré sú vyššie ako 10 tis. €.
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Príloha č. 1
Zoznam exekúcií , ktoré súdny exekútor JUDr. Pavel Halás odporúča na zastavenie:
1. EX 10102/07, WALO, spol. s r.o., IČO: 31335063, nájom pozemku, pohľadávka v sume:
53 334,93,- € s prísl. Zdôvodnenie súdneho exekútora v prílohe č.3
2. EX 10 100/07, H a M, s.r.o. toho času M., s.r.o., IČO: 17308607, nájom pozemku, pohľadávka
v sume 11 248,16 € s prísl., vymazaný z OR. Zdôvodnenie súdneho exekútora v prílohe č.4
3. EX 16551/07, VENIR, s.r.o., IČO: 31357563, nájom pozemku, pohľadávka v sume 936,93 €
s prísl. Exekútor vykonal všetky právne úkony a konštatoval, že povinný nemá žiaden majetok
na uspokojenie exekúcie a nevykonáva žiadnu podnikateľskú aktivitu.
4. EX 16552/07, VENIR, s.r.o., IČO: 31357563, nájom pozemku, pohľadávka v sume 2 225,65 €
s prísl. Lustráciou majetku exekútor konštatuje, že povinný nemá žiaden majetok na
uspokojenie exekúcie a nevykonáva žiadnu podnikateľskú aktivitu.
5. EX 16552/07, AUTOCENTER DONAU, s.r.o., IČO: 17326818, nájom pozemku, vykonaný výmaz
z OR, pohľadávka v sume 5 980,88 €. Povinný bol k 14.6.2012 vymazaný z Obchodného
registra.
6. EX 148/10, BARBIER, s.r.o., IČO: 35930039, nájom pozemku, pohľadávka v sume: 3 365,90 €.
Súdny exekútor navrhuje odpis pohľadávky na základe toho, že sa mu nepodarilo zistiť žiaden
možný speňažiteľný majetok.
7. EX 3720/10, Jackson a Meridian, s.r.o., IČO: 35868112, ( HKL-MJM, s.r.o.), nájom pozemku,
pohľadávka v sume: 3 430,59 € s prísl. Súdny exekútor navrhuje odpis pohľadávky na základe
toho, že sa mu nepodarilo zistiť žiaden možný speňažiteľný majetok.
8. EX 13677/08, PAUL BORDAS, s.r.o., IČO: 17319749, daň z nehnuteľnosti za r.2001,
pohľadávka v sume: 1 158,33 €. Exekútor vykonal všetky právne úkony a konštatoval, že
povinný nemá žiaden majetok na uspokojenie exekúcie.
9. EX 13679/08, MOSEZA, potrubné a tepelné systémy, spol. s r.o., IČO: 35780533, daň
z nehnuteľnosti, vykonaný výmaz z OR, pohľadávka v sume: 1 393,79 €. Povinný bol ku dňu
10.4.2012 vymazaný z Obchodného registra.
10. EX 13680/08, MOSEZA, potrubné a tepelné systémy, spol. s r.o., IČO: 35780533, daň
z nehnuteľnosti, pohľadávka v sume : 1 236,- €. Povinný bol ku dňu 10.4.2012 vymazaný
z Obchodného registra.
11. EX 13683/08, GOODWILL SLOVAKIA, s.r.o. , daň z nehnuteľnosti za r. 2003, pohľadávka
v sume: 886,94 €. Lustráciou majetku zistil exekútor, že povinný nemá žiaden majetok.
12. EX 13648/08, GUMOV, a.s., IČO: 36315508, daň z nehnuteľnosti za r. 2004, pohľadávka
v sume: 15 240,29 €. Zdôvodnenie súdneho exekútora v prílohe č.5
13. EX 18818/08, PRIMALAND, a.s., IČO: 35823178, daň za predajné automaty, pohľadávka
v sume: 1792,47 €. Súdny exekútor konštatuje, že povinný nemá žiaden speňažiteľný
majetok.
14. EX 2437/09, PIMALAND, a.s., daň za predajné automaty, pohľadávka v sume: 734,87 €. Súdny
exekútor konštatuje, že povinný nemá žiaden speňažiteľný majetok.
15. EX 18820/08, ERHO, s.r.o., IČO: 35976985, daň za užívanie verejného priestoru, pohľadávka
v sume: 1 554,08 €. Lustráciou majetku exekútor zistil, že povinný nemá žiaden majetok.
16. EX 18819/08, Mobil Taxi, s.r.o., IČO: 35952326, daň za užívanie verejného priestoru,
vykonaný výmaz z OR, pohľadávka v sume: 1 017,72 €. Povinný bol dňa 20.2.2009 vymazaný
z Obchodného registra.
17. EX 2091/10, DUO CENTER Slovakia, s.r.o., IČO: 35832126, UKaSP – pokuta, pohľadávka
v sume: 13 277,56 €. Zdôvodnenie súdneho exekútora v prílohe č.6
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18. EX 2923/10, AM GROUP SK, s.r.o., IČO: 36690325, UKaSP - pokuta, pohľadávka v sume:
3 300,-€. Súdny exekútor konštatuje, že povinný nemá žiaden speňažiteľný majetok.
19. EX 1812/12, CERTASZ, s.r.o., IČO: 35844019, nájom nebyt. priestorov, pohľadávka v sume:
1 109,85 € s prísl. Súdny exekútor konštatuje, že povinný nemá žiaden speňažiteľný majetok.
Spolu: 123 224,94 €
Z toho : - nájom pozemku
80 523,04 €
- daň z nehnuteľnosti
19 915,35 €
- daň za predajné automaty
2 527,34 €
- daň za užívanie verejného priestoru
2 571,80 €
- pokuty UKaSP
16 577,56 €
- nájom nebytových priestorov
1 109,85 €
Po zastavení exekúcie treba počítať s vyúčtovaním trov exekúcie , ktoré znáša oprávnený t.j.
mestská časť.
Za práv. ref. JUDr.Haraslín
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Príloha č.2
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Príloha č.3
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Príloha č.4
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Príloha č.5
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Príloha č.6
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