
 



 
1. 

Návrh uznesenia  
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 

a) súhlasí 
 
s trvalým upustením od vymáhania pohľadávky 

1. vo výške 15 834,16 € voči spoločnosti STAR – stavebné a rekonštrukčné práce, a.s., 
Kragujevská 4, 010 01 Žilina 1, 

2. vo výške 45 277,67 € voči spoločnosti Prvá račianska vinotéka, s.r.o., Námestie Andreja 
Hlinku 3, 831 06 Bratislava 

 
b) schvaľuje 

 
odpis pohľadávok uvedených v písmene a) bode 1 a 2 v súhrnnej výške 61 111,83 €. 
 
 
 
 
 
2. 
 

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava - Rača 
 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 
 

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

3. vo výške 15 834,16 € voči spoločnosti STAR – stavebné a rekonštrukčné práce, a.s., 
Kragujevská 4, 010 01 Žilina 1, 

4. vo výške 45 277,67 € voči spoločnosti Prvá račianska vinotéka, s.r.o., Námestie Andreja 
Hlinku 3, 831 06 Bratislava, 

b)  schváliť návrh na odpis pohľadávok uvedených v písmene a) v súhrnnej výške 61 111,83 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.“. 

 
Mestská časť Bratislava – Rača vedie vo svojej účtovnej evidencii nasledovné pohľadávky, ktoré 
spĺňajú podmienky stanovené pre trvale nevymožiteľné pohľadávky:  
A. Pohľadávka vzniknutá z dôvodu neuhradenia dane z nehnuteľnosti voči subjektu: STAR – 

stavebné a rekonštrukčné práce, a.s., Kragujevská 4, Žilina (predtým pohľadávka bola vedená 
na STAR, a.s.) vo výške 19 865,07,- €, 
Táto obchodná spoločnosť sa dostala do konkurzu a mestská časť Bratislava – Rača si v rámci 
konkurzného konania prihlásila svoju pohľadávku vo výške 19 865,07,- €. Na základe 
Rozvrhového uznesenia č. k. 25 - 24K 310/00-2127 vydaného Krajským súdom v Banskej 
Bystrici (uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 242/2010 zo dňa 17.12.2010) 
správca konkurznej podstaty JUDr. Martin Kubinec uhradil na účet mestskej časti výťažok – 
pomerné uspokojenie pohľadávky mestskej časti v súhrnnej výške 4 030,91,- €. 
Na základe tejto skutočnosti zvyšok pohľadávky vo výške 15 834,16,-€ sa stal nevymožiteľný. 
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby MZ MČ Bratislava – Rača v súlade s čl. 8 ods. 13 písm. 
c) smernice súhlasilo s trvalým upustením od vymáhania pohľadávky vo výške 15 834,16,-€ 
voči spoločnosti STAR – stavebné a rekonštrukčné práce, a.s., Kragujevská 4, Žilina a následne 
schválilo odpis tejto trvale nevymožiteľnej pohľadávky vo výške 15 834,16,-€. 

 
Príloha: 
výňatok z rozvrhového uznesenia 
 
 
B. Pohľadávka vzniknutá z dôvodu údajného neuhradenia nájomného na základe zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 261/2002 voči subjektu: Prvá račianska vinotéka, s.r.o., Námestie 
Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava vo výške 45 277,67,- € s príslušenstvom. 
MČ Bratislava – Rača sa žalobou zo dňa 08.09.2009 domáhala voči spoločnosti Prvá račianska 
vinotéka, s.r.o., zaplatenia sumy vo výške 45 277,67,- € s príslušenstvom vo veci úhrady 
údajného nezaplateného nájomného od 01.04.2002 do konca 3. štvrťroka 2009. Okresný súd 
Bratislava III rozsudkom sp. zn. 24Cb 33/10-101 zo dňa 29.04.2011 návrh zamietol z dôvodu, 
že uznal dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok medzi MČ Bratislava – Rača a Prvou 
račianskou vinotékou, s.r.o. zo dňa 03.06.2003 podpísanou bývalým starostom p. Bielikom ako 
platný právny úkon, na základe ktorého nárok MČ Bratislava – Rača na nájomné v celom 
rozsahu zanikol. 
Citovaný rozsudok súdu nadobudol právoplatnosť dňa 15.07.2011 a vykonateľnosť dňa 
19.07.2011. 



Na základe tejto skutočnosti v účtovníctve evidovaná pohľadávka vo výške 45 277,67,- € sa 
stala nevymožiteľnou. 
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby MZ MČ Bratislava – Rača v súlade s čl. 8 ods. 13 písm. 
c) smernice súhlasilo s trvalým upustením od vymáhania pohľadávky vo výške 45 277,67,- € 
voči spoločnosti Prvá račianska vinotéka, s.r.o., Námestie Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava 
a následne schválilo odpis tejto trvale nevymožiteľnej pohľadávky vo výške 45 277,67,- €. 
 
Príloha: 
rozsudok Okresného súdu Bratislava III sp. zn. 24Cb 33/10-101 zo dňa 29.04.2011 

 



 



 



 



 



 



 



 





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

  

   Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia mandátová       

Komisia finančná, majetková 
a podnikateľská 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava – Rača 
a) súhlasiť s návrhom na trvalé upustenie od 
vymáhania pohľadávky 
1) vo výške 15 834,16 € voči spoločnosti STAR – 
stavebné a rekonštrukčné práce, a.s., Kragujevská 
4, Žilina, 
2) vo výške 45 277,67 € voči spoločnosti Prvá 
račianska vinotéka, s.r.o., Námestie Andreja 
Hlinku 3, 831 06 Bratislava, 
b)  schváliť návrh na odpis pohľadávok uvedených 
v písmene a) v súhrnnej výške 61 111,83 €. 

A 

  

Komisia školstva, kultúry a športu       

Komisia výstavby, územného rozvoja, 
dopravy, životného prostredia a verejného 
poriadku       

Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre 
spoluprácu s občianskymi združeniami  

      

 


