
 

1 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 19.10.2020 

  

Návrh 

na trvalé upustenie od vymáhanie pohľadávok a návrh na ich odpis. 

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ: 

Ing. Peter Semanco 

prednosta 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Renáta Korduliaková 

vedúca kancelárie starostu  

  

Spracovateľ: 

JUDr. Monika Cibulková 

právnička 

Anna Vadovičová 

referent EO  

 

 

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.“.  
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Materiál:  

 

Mestská časť Bratislava-Rača vedie vo svojej účtovnej evidencii pohľadávky, ktoré 

spĺňajú podmienky stanovené pre trvale nevymožiteľné pohľadávky. Ide o pohľadávky, 

ktorých právnym základom je nasledovný skutkový stav: 

 

 

a) CELOSTAV s.r.o. 

 

Celková výška neuhradených faktúr: 30.759,69 eur 

Doba splatnosti neuhradených faktúr: od 03.06.2009 do 10.10.2013 

Premlčaná pohľadávka: áno 

Dôvod nevymáhania veci (pohľadávky): zmluvy v celom rozsahu od počiatku neplatné 

Celková zadĺženosť spoločnosti: 84,24 %    Zdroj: https://www.finstat.sk/35901349  

 

 

b) Patrik Ružička 

 

Celková výška neuhradených faktúr: 5.520,57 eur 

Doba splatnosti neuhradených faktúr: od 17.08.2016 do 17.08.2017 

Premlčaná pohľadávka: áno 

Dôvod nevymáhania veci (pohľadávky):  

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 36/2016 ukončená výpoveďou k 31.8.2017. 

Okresný súd Bratislava I. dňa 25.10.2018 pod sp.zn. 8OdK/379/2018 z 25.10.2018  

(publikované v Obchodnom Vestníku 207/2018 pod č. K081130) rozhodol na základe návrhu 

Patrika Ružičku o vyhlásení konkurzu voči menovanému, na základe čoho Mestská časť  

Bratislava – Rača  prihlásila 15.02.2019 pohľadávku do konkurzného konania. 

Konkurz bol následne zrušený z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje (ani) 

náklady konkurzu. Patrik Ružička ukončil podnikanie k 18.01.2020.                                                                                                     

Zdroj:  http://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=1&V=A  

Celková zadĺženosť spoločnosti: 

- dlžník na poistnom (údaj bez sumy)  

Zdroj: https://dlznik.zoznam.sk/dlznici-na-poistnom?q=patrik%20ru%C5%BEi%C4%8Dka  

-dlžník na daniach (údaj bez sumy)     

Zdroj: https://dlznik.zoznam.sk/dlznici-na-daniach?q=patrik%20ru%C5%BEi%C4%8Dka   

 

                                                

c) SLOVAKIA TABAK a.s. 

 

Celková výška neuhradených faktúr: 7.425,60 eur 

Doba splatnosti neuhradených faktúr: od 19.04.2016 do 24.04.2017 

Premlčaná pohľadávka: áno 

Dôvod nevymáhania veci (pohľadávky): celková zadĺženosť spoločnosti, až 34 exekúcii, 

ktoré by predchádzali novej exekúcii na spoločnosť (údaj z 07.01.2019) 
Celková zadĺženosť spoločnosti: 7,21 % zisk: - 960 eur  

Zdroj: https://www.finstat.sk/35929120  

Dlh na poistnom: bez sumy  
Zdroj: https://dlznik.zoznam.sk/dlznici-na-poistnom?q=slovakia%20tabak  

Dlh na daniach: bez sumy  
Zdroj: https://dlznik.zoznam.sk/dlznici-na-daniach?q=slovakia%20tabak  

https://www.finstat.sk/35901349
http://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=1&V=A
https://dlznik.zoznam.sk/dlznici-na-poistnom?q=patrik%20ru%C5%BEi%C4%8Dka
https://dlznik.zoznam.sk/dlznici-na-daniach?q=patrik%20ru%C5%BEi%C4%8Dka
https://www.finstat.sk/35929120
https://dlznik.zoznam.sk/dlznici-na-poistnom?q=slovakia%20tabak
https://dlznik.zoznam.sk/dlznici-na-daniach?q=slovakia%20tabak
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d) U Pupkáča s.r.o. 

 

Celková výška neuhradených faktúr: 5.953,00 eur 

Doba splatnosti neuhradených faktúr: od 21.03.2016 do 21.07.2017 

Premlčaná pohľadávka: áno 

Dôvod nevymáhania veci (pohľadávky): nemožnosť doručovania listín a následná 

nezastihnuteľnosť dlžníka 

Celková zadĺženosť spoločnosti: bez údajov  

Zdroj: https://www.finstat.sk/44237090  

 

 

 

Návrh stanoviska komisie: 

 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača  

a) súhlasiť s návrhom na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok: CELOSTAV s.r.o., 

Patrik Ružička, SLOVAKIA TABAK a.s. a U Pupkáča s.r.o.  

b) schváliť návrh na odpis pohľadávok: CELOSTAV s.r.o. vo výške 30.759,69 eur, 

Patrik Ružička vo výške 5.520,57 eur, SLOVAKIA TABAK a.s. vo výške 7.425,60 

eur a U Pupkáča s.r.o. vo výške 5.953,00 eur, evidovaných v účtovníctve Mestskej 

časti Bratislava-Rača z dôvodu trvalej nevymožiteľnosti týchto pohľadávok a viesť ich 

na podsúvahových účtoch v zmysle aktuálne platnej smernice o vedení účtovníctva. 

 

https://www.finstat.sk/44237090

