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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 23.11.2020 
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na trvalé upustenie od vymáhanie pohľadávok a návrh na ich odpis. 
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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.“.  

 

 

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 ) Popíková Dana 

adresa nájomného bytu: Žarnovická 1, Bratislava. č. b. 42 

nájomný byt užívala:  od 1996 do 2015 

výška dlhu:    7.285,51 EUR, vymožené 0,- eur 

 

- dlh je za neuhradenie vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu za roky 2010 

až 2015 

- p. Popíková nemá evidovaný trvalý pobyt, dlh je od 2018 premlčaný 

- k 05.11.2020 má vo vzťahu k svojej osobe evidované 2 aktívne (neukončené) 

exekučné konania – vymožiteľnosť nie je v tomto prípade reálna – detail 

prebiehajúcich exekučných konaní prikladáme ako prílohu tohto súpisu 

 

b) Andrej Klimits a Kvetoslava Klimitsová 

adresa nájomného bytu:  Hubeného 17, Bratislava 

nájomný byt užívali:  od 1993 do 2014 

výška dlhu:   5.846,52 EUR, vymožené 0,- eur 

 

- dlh je za neuhradenie „ starej exekúcie“ a vyúčtovania nákladov spojených s užívaním 

nájomného bytu  za roky 2013 a 2014 

- voči p. Klimitsovi je aktuálne k 05.11.2020 vedených 20 exekúcii a voči                               

p. Klimitsovej  8 exekučných konaní, ktorých detail prikladáme ako prílohu tohto 

súpisu, vymožiteľnosť je nulová  

 

c) Ondrej Bihál, Emília Bihálová 

adresa nájomného bytu: Na pasekách 22, Bratislava, č. b. 3 

nájomný byt užívali:  od 1982 do 2017 

výška dlhu:   29.033,33 EUR, vymožené 0,- eur 
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- dlh je za neuhradenie vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu za roky 2009 - 

2015 

- byt bol v roku 2017 exekučne vyprataný, k tomuto dátumu bol ich rodine zrušený 

trvalý pobyt na uvedenej adrese  

- voči p. Bihálovi je aktuálne, k 05.11.2020, vedených 22 exekúcii a voči p. Bihálovej 

11 exekučných konaní, ktorých detail prikladáme ako prílohu tohto súpisu  

- vzhľadom na veľmi veľké množstvo EX oboch manželov by súdne a následné 

exekučné vymáhanie tohto dlhu bolo pre MČ nevýhodné, reálnosť vymoženia dlhu je 

totiž nulová, MČ by vznikli ďalšie náklady (úhrada súdneho poplatku v sume 1765 

euro za podanie žaloby a  v prípade úspešnosti následné náklady na činnosť exekútora) 

 

Prílohy: 

- zostava Centrálny register exekúcií 

 

 

 

 

 

Návrh stanoviska komisie: 

 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača  

a) súhlasiť s návrhom na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok: Dana Popíková, 

Kvetoslava Klimitsová, manželia Ondrej a Emília Biháloví, 

b) schváliť návrh na odpis pohľadávok: Dana Popíková vo výške 7.285,51 Eur, 

Kvetoslava Klimitsová vo výške 5.846,52 Eur, manželia Biháloví vo výške 29.033,36 

Eur evidovaných v účtovníctve Mestskej časti Bratislava-Rača z dôvodu trvalej 

nevymožiteľnosti týchto pohľadávok. 

 


