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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 02.11.2021
Návrh
na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis.
__________________________________________________________________________
Predkladateľ:
Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta
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1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
a) súhlasí s návrhom na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky:
Milan Kurej – Jeeru-Copie,
b) schvaľuje odpis pohľadávky: Milan Kurej – Jeeru-Copie vo výške 22.711,18 eur,
evidovaných v účtovníctve Mestskej časti Bratislava-Rača
z dôvodu trvalej nevymožiteľnosti tejto pohľadávky.

2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Zasadnutie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača zvolané na 26.10.2021
nebolo uznášaniaschopné.
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3. Dôvodová správa:
Podľa čl. 12 ods. 9 smernice č. 19/2020 o zásadách hospodárenia s vlastným majetkom
mestskej časti Bratislava–Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti BratislavaRača (ďalej len „smernica“) „Ak je zo všetkých okolností prípadu zrejmé, že pohľadávka je
nevymožiteľná, prípadne jej vymáhanie je neefektívne, možno od jej vymáhania trvale upustiť
a odpísať ju z evidencie.“
Podľa čl. 12 ods. 10 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 sa vymáhaním nedosiahol výsledok,
alebo ak je pravdepodobné, že by náklady vymáhania presiahli výšku pohľadávky.“
Podľa čl. 12 ods. 13 smernice „Trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky môže mestská
časť a správca, a to nasledovne:
a) do 100,- € štatutárny zástupca správcu,,
b) do 3 500,- € starosta a štatutárny zástupca správcu po predchádzajúcom súhlase starostu,
c) nad 3 500,- € len po predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva.“
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4. Materiál:
Mestská časť Bratislava-Rača vedie vo svojej účtovnej evidencii pohľadávku, ktorá
spĺňa podmienky stanovené pre trvale nevymožiteľné pohľadávky. Ide o pohľadávku, ktorej
právnym základom je nasledovný skutkový stav:

Milan Kurej - Jeeru-Copie
a) Výška neuhradených faktúr: 12.740,18 EUR
Doba splatnosti neuhradených faktúr: od 09.04.2010 do 22.11.2012
b) Pohľadávka za vyúčtovanie služieb spojených s prenájmom nebytového priestoru za rok
2014 a vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie od 01.01.2013 do 30.11.2014 (žaloba –
právoplatnosť rozhodnutia súdu zo dňa 17.09.2015 a vykonateľnosť 22.09.2015): 9.421,50
EUR
c) Trovy konania: 549,50 EUR
Pohľadávka na odpis celkom: 22.711,18 EUR
Stará exekúcia: áno
Dôvod nevymáhania veci (pohľadávky):
Pohľadávka bola riadne vymáhaná v čase, jej vymožiteľnosť bola oddialená rozhodovacou
činnosťou súdov a skutočnosťou, že povinný Milan Kurej v čase jej vymáhanie zomrel
(07.09.2016). Všetky pohľadávky boli riadne vymáhané v exekučných konaniach.
Mestská časť Bratislava-Rača sa riadne a včas prihlásila do dedičského konania, ktoré bolo
ukončené 05.03.2021 prejednaním veci a vydaním uznesenia. Likvidáciou dedičstva bolo
Mestskej časti Bratislava-Rača vyplatených 1.832,98 EUR ako konečný výťažok z dedičstva.

4/4

5. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis.
Komisia

stanovisko

zapracované A/N

Komisia životného prostredia,
výstavby, územného plánu a
dopravy
súhlasiť s návrhom na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky:
Milan Kurej – Jeeru-Copie
b) schváliť návrh na odpis pohľadávok: Milan Kurej – Jeeru-Copie vo výške
22.711,18 EUR, evidovaných v účtovníctve Mestskej časti Bratislava-Rača
z dôvodu trvalej nevymožiteľnosti týchto pohľadávok.
a)
Komisia finančná a majetková

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

A

zdôvodnenie

