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1. NÁVRH UZNESENIA  

 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní 

 

 

      s c h v a ľ u j e 

 

odpis nevymožených pohľadávok vo výške 980 € podľa predloženého materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 

 

Miestna rada po prerokovaní 

 

  o d p o r ú č a  

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať odpis nevymožených pohľadávok vo výške 980 € podľa 

predloženého materiálu. 
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3. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V súlade s čl. 12 Smernice č. 103/2015 zo dňa 14.10.2015 o zásadách hospodárenia s 

majetkom mestskej časti Bratislava – Vajnory a s majetkom zvereným do správy mestskej časti 

Bratislava – Vajnory, Mestská časť Bratislava Vajnory navrhuje upustiť od vymáhania 

pohľadávok a odpísať pohľadávky z účtovnej evidencie. Súčasťou dôvodovej správy je aj 

tabuľková príloha, kde je uvedený rozpis pohľadávok podľa jednotlivých dlžníkov, druhu a vzniku 

pohľadávky ako aj výšky pohľadávky. Celková suma pohľadávok je zložená z istiny vo výške 948 

Eur a z trov konania vo výške 32 Eur. Súčet celkových pohľadávok predstavuje sumu vo výške 

980 Eur. Z uvedenej sumy bolo vymožených 0 Eur a celková suma nevymožených pohľadávok 

navrhovaných na trvalé upustenie od vymáhania a na odpis z účtovnej evidencie je vo výške 980 

Eur.            

 Podľa čl. 12 ods. 1 Smernice č. 103/2015 zo dňa 14.10.2015 účinná dňa 01.11.2015 o 

zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Vajnory a s majetkom zvereným do 

správy mestskej časti Bratislava – Vajnory : „Ak je zo všetkých okolností zrejmé, že  pohľadávka je 

nevymožiteľná, prípadne že je vymáhanie je neefektívne a nehospodárne, možno od jej vymáhania 

trvale upustiť a odpísať ju z evidencie.“  

Podľa čl. 12 ods. 4 písm. m) Smernice č. 103/2015 zo dňa 14.10.2015 účinná dňa 

01.11.2015 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Vajnory a s majetkom 

zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Vajnory : „Subjekt hospodárenia môže trvalo 

upustiť od vymáhania pohľadávky najmä, ak ide zrejme o nevymoženú pohľadávku.“ 

 

Dlžník  Rok Titul Rok 2022 stav Odpis 

pohľadávky 

Milan Cabadaj  Exekučné konanie 218 EUR 218 EUR 

Renáta Macková 2015 Rozhodnutie o uložení pokuty 

č.k.OS123/2015/DTZ 

500 EUR 500 EUR 

Anh Dung Dao-

MARIO-EO 

2015 Rozhodnutie o uložení pokuty 

zn.OE/DA/8398/1254/2015/BIT 

100 EUR 100 EUR 

Tho Ngueyen  

Thi Phuc EO 

2016 Rozhodnutie o uložení pokuty 

zn. OE/DA/9308/254/2015/BIT 

130 EUR 130 EUR 

Viktor Pavol 2018 Rozhodnutie o uložení pokuty 

zn.ST-PR/5335/442/2018/KOM 

16 EUR 16 EUR 

Anton 

Reingraber 

2019 Rozhodnutie o uložení pokuty 

zn.ST-PR/9310/765/2018/KOM

  

16 EUR 16 EUR 

 

Navrhujeme odpísať nevymoženú pohľadávku dlžníka Milana Cabadaja, ktorá nebola 

vymožená v rámci exekučného konania a to vo výške 218 EUR. Túto pohľadávku navrhujeme 

trvalo upustiť od vymáhania z dôvodu ukončeného exekučného konania.  

Dlžníčke Renáte Mackovej vznikla pohľadávka vo výške 500 EUR titulom neuhradenia 

pokuty, na základe Rozhodnutia o uložení pokuty zn. OS-123/2015/DTZ zo dňa 13.02.2015 

z dôvodu, že spáchala stavebný priestupok podľa § 105 ods. 2 písm. c) stavebného zákona. 

 Dlžníkovi Anh Dung Dao-MARIO-EO vznikla pohľadávka vo výške 100 EUR na základe 

Rozhodnutia o uložení pokuty č.k. OE/DA/8398/1254/2015/BIT zo dňa 29.10.2015 z dôvodu 
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porušenia § 6 ods. 1 VZN č. 6/2015 MČ Vajnory o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území MČ Vajnory.        

 Dlžníkovi Tho Ngueyen  Thi Phuc EO bola uložená pokuta vo výške 130 EUR 

Rozhodnutím o uložení pokuty č.k. OE/DA/9308/125/2015/BIT zo dňa 30.11.2015 titulom 

porušenia § 6 ods. 1 VZN č. 6/2012 MČ Vajnory.       

 Dlžníkovi Viktorovi Pavolovi vznikla pohľadávka vo výške 16 EUR titulom Rozhodnutia 

o uložení pokuty zn. ST-PR/5335/442/2018/KOM, ktorým sa stal vinným zo spáchania priestupku 

podľa § 7 ods. 3 zákona o držaní psov. Dlžník Viktor Pavol uhradil istinu, avšak trovy 

priestupkového konania vo výške 16 EUR ostali neuhradené.      

 Dlžníkovi Antonovi Reingraberovi vznikla pohľadávka vo výške 16 EUR na základe 

Rozhodnutia o uložení pokuty, č.k. ST-PR9310/765/2018/KOM, ktorým sa uznal vinným zo 

spáchania priestupku podľa § 22c ods. 1 písm. a) bod 1 cestného zákona. Dlžník uhradil v zmysle 

vyššie uvedeného Rozhodnutia istinu, ale ostali neuhradené trovy priestupkového konania vo 

výške 16 EUR.  

Pohľadávky neboli uhradené vyššie uvedenými dlžníkmi a z toho dôvodu došlo k ich 

premlčaniu. Z dôvodu hospodárnosti Mestská časť Bratislava Vajnory navrhuje odpis pohľadávok, 

ktorý bude vykonaný v účtovníctve k 31.12.2022 do nákladov mestskej časti. 
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Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 1/2022 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 

konanej dňa 10. februára 2021 

 

 

 

 

 

K bodu 5: 

Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok  

 

Uznesenie k bodu 5: 

 

Prítomní členovia Komisie finančnej a správy majetku, odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu 

prerokovať a schváliť predložený návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok tak ako bol 

predložený členom komisie  

Hlasovanie: za: 5        proti: 0  zdržal sa: 0 
 

 

        

 

 

  

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 11.02.2022 

 
 
 
 


