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jún 2015 

1.    
Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

a) súhlasí 
 

s trvalým upustením od vymáhania pohľadávky vymáhanej v exekučnom konaní EX 
435/06 v celkovej výške istiny 6 638,78,-€ s príslušenstvom a s podaním návrhu na 
zastavenie tejto exekúcie v súlade s 57 ods. 1 písm. h) zákona č. 233/1990 Zb. o súdnych 
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

 
b) schvaľuje 

 
odpis pohľadávky uvedenej v písmene a) v celkovej výške istiny 6 638,78,-€ z dôvodu 
trvalej nevymožiteľnosti pohľadávky. 
 
 
 
 
 
 
2. 

 Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

Miestna rada MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 

 
odporúča 

 
 

MZ MČ Bratislava – Rača  
a) súhlasiť s návrhom na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vymáhanej 

v exekučnom konaní EX 435/06 v celkovej výške istiny 6 638,78,-€ s príslušenstvom 
a s podaním návrhu na zastavenie tejto exekúcie v súlade s 57 ods. 1 písm. h) zákona č. 
233/1990 Zb. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene 
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 

b) schváliť návrh na odpis pohľadávky uvedenej v písmene a) v celkovej výške istiny 
6 638,78,-€ z dôvodu trvalej nevymožiteľnosti pohľadávky. 
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3. Dôvodová správa 
 

Podľa čl. 8 ods. 11 smernice č. 5/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava – Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Rača (ďalej 
len „smernica“) „Ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, 
prípadne že jej vymáhanie je neefektívne, možno od jej vymáhania trvale upustiť a odpísať ju 
z evidencie.“. 

Podľa čl. 8 ods. 12 smernice „Za nevymožiteľnú sa považuje taká pohľadávka, ktorá sa 
vymáha bezvýsledne, t.j. po vyčerpaní všetkých právnych možností voči dlžníkovi, aj na iných 
osobách, na ktorých sa mohla vymáhať, alebo ak by vymáhanie zrejme neviedlo k výsledku, 
alebo ak je pravdepodobné, že by náklady vymáhania presiahli výšku pohľadávky.“. 

Podľa čl. 8 ods. 13 smernice „Trvale upustiť od vymáhania pohľadávky môže štatutárny 
zástupca subjektu hospodárenia: 
a) do 100,- € samostatne, 
b)  do 3 320,- € po predchádzajúcom súhlase starostu, 
c) nad 3320,- € po predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva.“. 
 

 
 
 

4.  Materiál      

Mestská časť Bratislava – Rača vedie vo svojej účtovnej evidencii pohľadávku, ktorá 
spĺňa podmienky stanovené pre trvale nevymožiteľnú pohľadávku. Ide o pohľadávku, ktorej 
právnym základom je nasledovný skutkový stav: Bytofond, podnik mestskej časti Bratislava – 
Rača omylom dňa 04.08.2003 uhradil sumu 200 000 Sk (6 638,78,- €) na účet občianskeho 
združenia YMCA Bratislava, Karpatská 2, 811 05 Bratislava, IČO 31785573, čím došlo 
k bezdôvodnému obohateniu na strane tejto právnickej osoby (citácia z rozsudku Okresného 
súdu Bratislava I sp. zn. 27Cb/503/2005-34 zo dňa 07.06.2006, pričom pojem „omylom“ bol 
uvedený v žalobnom návrhu Bytofondu), ktorá dobrovoľne bezdôvodné obohatenie nevrátila 
napriek potvrdeniu mylne prijatej platby a uznania dlhu. Na základe žalobného návrhu 
Bytofondu, podniku mestskej časti Bratislava – Rača bol vydaný Okresným súdom Bratislava 
I. rozsudok sp. zn. 27Cb/503/2005-34 zo dňa 07.06.2006, ktorým bolo občianske združenie 
YMCA zaviazané zaplatiť pohľadávku vo výške 6 638,78,-€ s príslušenstvom oprávnenému – 
Bytofondu, podniku mestskej časti Bratislava – Rača. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 
25.07.2006 a vykonateľnosť dňa 29.07.2006. K dobrovoľnému vydaniu bezdôvodného 
obohatenia zo strany povinného nedošlo ani následne, preto bol podaný návrh na vykonanie 
exekúcie zo dňa 07.09.2006. Exekúcia prebieha pod sp. zn EX 435/06.   

Podľa aktuálnej správy súdneho exekútora JUDr. Vladimíra Poláka z Exekútorského 
úradu Myjava zo dňa 11.05.2015 neboli dosiaľ v rámci exekučného konania vymožené žiadne 
finančné prostriedky, na dopravnom inšpektoráte je blokácia vozidla: osobné auto Mazda, rok 
výroby 1996 a nákladný príves, rok výroby 1995, no na uvedené vozidlá boli so skorším 
poradím zriadené blokácie 8 exekútorských úradov, v rámci súčinnosti bol oslovený príslušný 
daňový úrad ako aj banky, povinný nemá vedený účet v žiadnej banke, nevlastní 
nehnuteľnosť, je voči nemu vedených množstvo exekučných konaní, nie je predpoklad 
úspešného vymoženia pohľadávky, 

Na základe podanej správy súdneho exekútora sa javí vyššie uvedená pohľadávka 
v celkovej výške istiny 6 638,78,- € s príslušenstvom ako nevymožiteľná. 
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Vychádzajúc z horeuvedených skutočností sa dospelo k právnemu názoru, že nie je účelné 
pokračovať v začatom exekučnom konaní, lebo z exekučného konania je zrejmé, že 
majetkové pomery povinného neumožňujú uspokojenie právoplatne priznanej pohľadávky 
mestskej časti, ktorú prevzala do svojho účtovníctva po zániku Bytofondu a pokračovanie 
v exekučnom konaní je nehospodárne, a len navýši stratu mestskej časti, keďže sa nedá 
predpokladať, že by exekučné konanie bolo neskôr úspešné. V súčasnosti majetok povinného 
nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Preto sa navrhuje uskutočnenie úkonu podania návrhu na 
zastavenie predmetnej exekúcie v súlade s § 57 ods. 1 písm. h) zákona č. 233/1990 Zb. o 
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších 
zákonov v znení neskorších predpisov. V takomto prípade trovy exekúcie by mal znášať 
oprávnený (po zániku Bytofondu je ním mestská časť Bratislava - Rača). V tomto štádiu 
exekučného konania sa však súdny exekútor vyjadril, že si voči mestskej časti nebude 
uplatňovať náhradu trov exekúcie, ak bude podaný návrh na zastavenie exekúcie. Toto 
vyjadrenie neplatí do budúcna, t.j. ak napriek odporúčaniu súdneho exekútora mestská časť 
nepodá návrh na zastavenie exekúcie, v dôsledku čoho bude exekúcia pokračovať a súdny 
exekútor bude musieť robiť ďalšie úkony a neskôr dôjde tak či tak k zastaveniu exekúcie, 
trovy exekúcie voči mestskej časti budú uplatnené.   
 Vzhľadom na výšku pohľadávky je vykonanie úkonu podania návrhu na zastavenie 
exekúcie podmienené existenciou uznesenia MZ MČ Bratislava – Rača, ktorým by  v súlade 
s čl. 8 ods. 13 písm. c) smernice súhlasilo s trvalým upustením od vymáhania pohľadávky 
vymáhanej v exekučnom konaní EX 435/06 v celkovej výške istiny 6 638,78,-€ s 
príslušenstvom z dôvodu trvalej nevymožiteľnosti pohľadávky ako aj vysokej nerentabilnosti 
jej ďalšieho vymáhania a následne schválilo odpis tejto trvale nevymožiteľnej pohľadávky. 

 
 
 
 
 
 



 

5. Stanoviská stálych komisií  
materiál: Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v exekučnom konaní  EX 435/06 a návrh na jej odpis  

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia mandátová       

Komisia finančná a majetková 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava – Rača                                                   
a) súhlasiť s návrhom na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky 
vymáhanej v exekučnom konaní EX 435/06 v celkovej výške istiny 6 
638,78,-€ s príslušenstvom a s podaním návrhu na zastavenie tejto 
exekúcie v súlade s 57 ods. 1 písm. h) zákona č. 233/1990 Zb. o 
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o 
zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 
b) schváliť návrh na odpis pohľadávky uvedenej v písmene a) v 
celkovej výške istiny 6 638,78,-€ z dôvodu trvalej nevymožiteľnosti 
pohľadávky. 

A 

  

Komisia školská, kultúrna, 
športová a pre podporu 
podnikania                         a 
vinohradníctva       

Komisia životného prostredia, 
výstavby, územného plánu                       
a dopravy 

 

  

  

Komisia sociálna a bytová       

 
 


