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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

- odpis pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Petržalka v celkovej výške istiny
27693,22 €
z čoho: - nájom byty
- nájom nebytových priestorov

20 634,47 €
7 058,75 €

2. z o b r a ť n a v e d o m i e
informáciu o ďalšom postupe pri vymáhaní pohľadávok Mestskej časti BratislavaPetržalka
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Dôvodová správa
Na rokovanie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka konaného
dňa 28. júna 2016 bola predložená Informácia o stave a riešení pohľadávok mestskej časti
Bratislava-Petržalka. V závere tejto informácie bolo uložené predložiť na rokovanie
miestneho zastupiteľstva v septembri návrh na odpis pohľadávok prevyšujúcich sumu
3 500,- €, ktoré sú právne nevymožiteľné spolu s návrhom na ďalšie koncepčné riešenie
a zabezpečenie vymáhania pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok je spracovaný v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Petržalka a na odpis sa
navrhujú pohľadávky, ktoré sú podľa právneho názoru nevymožiteľné, alebo ich vymáhanie
je pre mestskú časť neefektívne. V prvej časti materiálu navrhujeme odpísať nevymožiteľné
pohľadávky za nájom a služby spojené s prenájmom predložené BPP s.r.o. v celkovej výške
27 693,22 €, z toho za byty 20 634,47 € z dôvodu úmrtia a nemajetnosti a za nebytové
priestory 7 058,75 € z dôvodu zrušenia spoločnosti ex offo. K predloženým návrhom na odpis
prikladáme právoplatné uznesenia súdov.
V druhej časti materiálu uvádzame súčasný stav práce s pohľadávkami Mestskej časti
Bratislava-Petržalka a opatrenia prijaté na zabezpečenie efektívnejšieho vymáhania
pohľadávok ako aj návrhy koncepčných riešení, ktoré dopĺňajú súčasný stav.
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I. Odpis pohľadávok
Na odpis navrhujeme nasledovné pohľadávky:
byty
Meno
Pajongová Alžbeta
Ručkay Anton
Ďuriška Jozef
Mihálik Jozef

Adresa
M. Medveďovej 1/12
Ambroseho 3/32
Jasovská 12/110
Holíčska 15/122
Spolu

nebytové priestory
VIENNA GROUP, s.r.o. Nám. SNP 13
Celkom

Nájom € Služby €
1951,18 4509,77
2437,24 3104,86
1605,97 2057,88
1344,82 3622,75
7339,21 13295,26

7058,75
14397,96 13295,26

Spolu €
6460,95
5542,10
3663,85
4967,57
20634,47

Uznesenie
1D/10/11-15 Dnot 8/11 nezanechala žiaden majetok
1D/302/2010-16 Dnot 48/2010 nezanechal žiaden majetok
1D/392/2012-56 Dnot 57/2012 nebol zistený žiadny majetok
EX 12696/10 zomrel, nemajetný

7058,75 ex offo výmaz z ORSR
27693,22
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II. Informácia o práci
s pohľadávkami MČ

Miestneho

úradu

mestskej

časti

Bratislava-Pertžalka

A/ AKTUÁLNY STAV
• Z dôvodu zlepšenia pracovných podmienok a zvýšenia efektivity práce (zabezpečenia
väčšieho pokoja pri práci) bolo právne oddelenie Miestneho úradu MČ presťahované
z 1.poschodia na 10.poschodie budovy Technopolu;
• MČ oslovila písomne všetkých 20 exekútorov, ktorý do roku 2015 vykonávali vymáhanie
pohľadávok MČ, aby oznámili MČ v stanovenom termíne aktuálny stav jej pohľadávok
(nakoľko dovtedy ich spravoval BPP a MČ plánovala ich prevzatie). Z oslovených
exekútorov neodpovedali: Mgr. Dubovec, JUDr. Sucháček, JUDr. Ingr;
• MČ prijala na dohodu bývalého zamestnanca advokáta JUDr. Guťana, ktorý súdne
vymáhal pohľadávky MČ (ukončil spoluprácu k 31.12.2015), ktoré vznikli do 31.12.2007.
Tento dohodár teraz pre MČ spravuje všetky tieto pohľadávky, čím sa zabezpečil plynulý
prechod uvedených pohľadávok z JUDr. Guťana na MČ;
• MČ uzatvorila zmluvu o vykonávaní exekúcií s 3 exekútormi (2 exekútori vymáhajú
peňažné pohľadávky a 1 exekútor vymáha nepeňažné pohľadávky), čím sa zvýšila rýchlosť
exekučného konania, a zjednodušila sa komunikácia s exekútormi a kontrola ich činnosti
zo strany MČ;
• MČ na základe vykonaného verejného obstarávania uzatvorila zmluvu o poskytovaní
právnych služieb s externou advokátskou kanceláriou, ktorá prevzala pohľadávky MČ
(dovtedy spravované externou advokátskou kanceláriou BPP) čím sa zvýšila efektívnosť
súdnych konaní a najmä kontrola zo strany MČ;
• MČ pravidelne odpisuje pohľadávky po zomrelých, ktorí nezanechali žiadny alebo
nepatrný majetok; pohľadávky dôchodcov, ktorým nie je možné z dôchodku realizovať
zrážky a iný majetok nemajú; pohľadávky niekoľko rokov nevymožiteľné pre dlhodobú
nemajetnosť, kde boli súdom zastavené exekučné konania, a to buď so súhlasom starostu
MČ alebo miestneho zastupiteľstva MČ (podľa výšky istiny). V roku 2016 bolo
k 30.6.2016 so súhlasom starostu v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom odpísaných 27 958,33 €.

B/ ĎALŠÍ POSTUP
• Opätovne osloviť exekútorov, ktorý neodpovedali na prvú žiadosť MČ, a to Mgr.
Dubovec, JUDr. Sucháček, JUDr. Ingr, aby oznámili MČ v stanovenom termíne aktuálny
stav jej pohľadávok s upozornením, že ak tak nevykonajú, podá MČ sťažnosť na slovenskú
komoru exekútorov a podnet na vykonanie kontroly na MS SR;
• MČ rokovala s konateľom BPP a zodpovednými zamestnancami BPP o stave pohľadávok
MČ a dohodla sa na nasledujúcich povinnostiach pri správe jej pohľadávok BPP:
a) BPP je povinný každý kalendárny štvrťrok (t.j. 4x do roka) vystaviť a zaslať upomienku
/ výzvu na úhrady nájomného a/alebo na úhradu za služby v prípade, ak sa nájomca
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dostal v danom kalendárnom štvrťroku do omeškania s úhradou za nájomné a/alebo
služby alebo ich časti, jednotlivým nájomcom - dlžníkom v mene mandanta a
vyhotovovať analýzy platieb za nájomné a služby.
b) BPP bude odovzdávať pohľadávky zástupcovi MČ na súdne / mimosúdne vymáhanie
v nasledovných intervaloch:
− najneskôr do 28. / 29. februára kalendárneho roka odovzdá pohľadávky na nájomnom,
a to za celý predchádzajúci kalendárny rok;
− najneskôr do 31. júla kalendárneho roka odovzdá pohľadávky na službách a úhradách
do fondu opráv na základe ročného zúčtovania BPP, a to za celý predchádzajúci
kalendárny rok;
− najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka odovzdá pohľadávky na službách
a úhradách do fondu opráv na základe ročného zúčtovania iného správcu, a to za celý
predchádzajúci kalendárny rok;
V prípade, ak BPP poruší uvedené povinnosti, a jeho nečinnosťou dôjde k premlčaniu
predmetných pohľadávok čo i len v časti, je BPP zodpovedný za škodu takto vzniknutú.
c) BPP zašle emailom právnemu oddeleniu Miestneho úradu MČ zoznam pohľadávok
v rozsahu minimálne: meno a priezvisko dlžníka, špecifikácia predmetu nájmu, výška
pohľadávky, ktoré má pripravené na odovzdanie zástupcovi MČ na súdne / mimosúdne
vymáhanie, a to najmenej desať (10) kalendárnych dní pred vyššie stanoveným
termínom odovzdania. Právne oddelenie Miestneho úradu MČ určí, ktoré pohľadávky
zo zaslaného zoznamu budú odovzdané ktorému zástupcovi MČ na súdne vymáhanie,
a ktoré na mimosúdne vymáhanie, a to najneskôr do termínu stanovenom na odovzdanie
pohľadávok. BPP bude pri odovzdávaní pohľadávok postupovať výhradne v súlade
s týmto zoznamom.
• MČ na základe vykonaného verejného obstarávania uzatvorila mandátnu zmluvu zo
spoločnosťou, ktorej predmetom je mimosúdne vymáhanie pohľadávok MČ v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR za nasledujúcich podmienok:
a) Mimosúdne vymáhanie pohľadávok môže trvať najviac 6 mesiacov odo dňa odovzdania
toho ktorého prípadu oprávnenému zástupcovi. Po uplynutí 6 mesiacov, v prípade ak sa
nepodarí uzatvoriť s dlžníkom splátkový kalendár a dohodu o uznaní dlhu, je oprávnený
zástupca povinný ukončiť výkon svojej činnosti v tom ktorom prípade a vrátiť MČ
všetky písomnosti, ktoré sa toho prípadu týkajú.
b) Oprávnený zástupca môže uzatvoriť s dlžníkom dohodu o splátkach tak, že doba
splácania, nesmie byť dlhšia ako 6 mesiacov odo dňa prvej splátky pričom výšku
jednotlivej splátky musí písomne vopred odsúhlasiť MČ. Dlhšiu dobu splácania môže
oprávnený zástupca dohodnúť s dlžníkom len s predchádzajúcim písomným súhlasom
MČ.
(Súdne vymáhanie pohľadávok bude uskutočňované buď následne, po neúspešnom
mimosúdnom konaní, alebo priamo, t.j. bez mimosúdneho vymáhania, právnym oddelením
Miestneho úradu MČ alebo spolupracujúcou advokátskou kanceláriou.)
• Pokračovať v pravidelnom odpisovaní pohľadávok po zomrelých, ktorí nezanechali žiadny
alebo nepatrný majetok; pohľadávok dôchodcov, ktorým nie je možné z dôchodku
realizovať zrážky a iný majetok nemajú; pohľadávok niekoľko rokov nevymožiteľných pre
dlhodobú nemajetnosť, kde boli súdom zastavené exekučné konania, a to buď so súhlasom
starostu MČ alebo miestneho zastupiteľstva MČ (podľa výšky istiny).
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