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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava–Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Petržalka v celkovej
výške istiny 12 797,02 €
v tom:
-

nájomné nebytových priestorov (HERMANN, spol. s r.o.)
nájomné nebytových priestorov (Aralia, s.r.o.)

8 255,81 €
4 541,21 €
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Dôvodová správa
Materiál na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok sa predkladá na základe
nemajetnosti a zániku spoločnosti HERMANN, spol. s r.o. bez likvidácie a na základe
zrušenia spoločnosti Aralia, s.r.o. bez likvidácie a ich výmazu z Obchodného registra.
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.
V prílohe č. 1 sú podrobné informácie o priebehu vymáhania pohľadávky spoločnosti
HERMANN, spol. s r.o. navrhovanej na odpis. Prílohou č. 2 je uznesenie Okresného súdu
v Trenčíne o zrušení spoločnosti PRO EXPO, s. r.o., ktorá je právnym nástupcom spoločnosti
HERMANN, spol. s r.o., bez likvidácie. Uznesenie Okresného súdu v Trenčíne na zastavenie
exekúcie je prílohou č. 3 .
V prílohe č. 4 je uvedená informácia o priebehu vymáhania pohľadávky spoločnosti
Aralia, s. r. o.. Prílohou č. 5 je uznesenie Okresného súdu Bratislava I o zrušení spoločnosti
Aralia, s.r.o. bez likvidácie z dôvodu nedodržiavania ustanovení Obchodného zákonníka
a nemajetnosti spoločnosti.

3

Príloha č. 1
Informácia
Spoločnosť HERMANN, spol. s r.o. mala na základe

nájomnej zmluvy

č. 08-168-2008 zo dňa 01.03.2008 prenajatý nebytový priestor na Osuského ul. č. 1 za
účelom prevádzkovania autoservisu na dobu do 31.12.2011.
Nájomca nájomné za nebytový priestor za roky 2008, 2009 a 2010 uhradil v plnej
výške. V roku 2011 došlo k úhrade iba do marca, čím nájomcovi vznikol nedoplatok vo
výške 2 087,28 €. V januári 2012 bolo vymáhanie postúpené na právny referát. V roku 2013
bolo voči spoločnosti začaté exekučné konanie (EX 6554/13) vedené exekútorom JUDr.
Pavlom Halásom. Nájomca neodovzdal prenajaté priestory napriek výzvam miestneho úradu
Bratislava-Petržalka a preto bol tento priestor v roku 2014 otvorený za asistencie polície. Do
tohto času sa nedoplatok navýšil na sumu 8 255,81 €.
Dňa 15.07.2011 bola spoločnosť HERMANN, spol. s r. o. zrušená bez likvidácie
a zlúčená so spoločnosťou TETRA – SK, s. r. o., ktorá prebrala imanie, všetky práva,
povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Spoločnosť TETRA – SK, s.r.o. bola následne
dňa 30.11.2012 dobrovoľne vymazaná z OR a právnym nástupcom sa stala spoločnosť
XOZORES, s.r.o.. Táto bola rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti o zrušení
spoločnosti, zrušená ku dňu 14.03.2013, pričom právnym nástupcom sa stala spoločnosť PRO
EXPO, s.r.o..
Rozhodnutím Okresného súdu Trenčín (29CbR/178/2010-41) bola spoločnosť PRO
EXPO, s.r.o. zrušená bez likvidácie, z dôvodu nesplnenia §2 ods. 3 Obchodného zákonníka,
nakoľko nemala vlastnícke ani užívacie právo k nehnuteľnosti, ktoré bolo ako sídlo
spoločnosti zapísané v OR. V marci roku 2014 bolo exekučné konanie (EX 6554/2013)
zastavené, z dôvodu výmazu spoločnosti z obchodného registra, zániku spoločnosti bez
právneho nástupcu a nedostatku majetku spoločnosti, ktorý nestačil ani na úhradu trov
exekúcie (nemajetnosť).

Spracovala:
Ing. M. Šuteríková
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Príloha č.2
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Príloha č.3
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Príloha č. 4
Informácia
Spoločnosť Aralia, s.r.o. mala na základe nájomnej zmluvy č. 08-115-2011 zo dňa
01.05.2011 prenajatý nebytový priestor na Haanovej ul. č. 10 za účelom prevádzkovania
kancelárií na dobu do 31.04.2016.
Nájomca nájomné za nebytový priestor za rok 2011 uhradil. Za rok 2012 však
nájomné vo výške 1 465,10 € neuhradil, preto Miestny úrad Bratislava-Petržalka v októbri
2012 zaslal spoločnosti výpoveď zo zmluvy, ktorú si spoločnosť neprevzala a naďalej
nebytové priestory využívala. V januári 2013 bolo vymáhanie postúpené na právny referát.
Dňa 9.1.2013 bol právnym referátom zaslaný návrh na vydanie platobného rozkazu na
Okresný súd Bratislava III. Nebytový priestor bol odovzdaný až 27.2.2015. Do tohto dňa sa
nedoplatok za užívanie nebytového priestoru navýšil na 4 541,21 €.
Dňa 01.08.2012 bol Okresnému súdu Bratislava I doručený návrh Colného úradu
Bratislava, na zrušenie obchodnej spoločnosti Aralia, s.r.o., nakoľko navrhovateľ v rámci
vymáhacieho konania zistil, že spoločnosť nedodržiava ustanovenia Obchodného zákonníka,
konkrétne:


v príslušnom kalendárnom roku sa nekonalo valné zhromaždenie spoločnosti,



spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku
za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe,



nevytvorila alebo nedoplnila rezervný fond podľa Obchodného zákonníka,



spoločnosť na adrese uvedenej v registri nesídlila.
Dňa

20.01.2015

bolo

vydané

rozhodnutie

Okresného

súdu

Bratislava

I

(34CbR/201/2012) o zrušení spoločnosti Aralia, s.r.o. bez likvidácie. Spoločnosť bola zrušená
ku dňu 23.02.2015 a vymazaná z OR ku dňu 14.03.2015. Súd taktiež vyhlásil spoločnosť za
nemajetnú.

Spracovala:
Ing. M. Šuteríková
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Príloha č. 5
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