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Návrh uznesenia:


Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky  vo výške

6.754,89 € spolu s príslušenstvom

u  dlžníka  SLOVAK ACTUAL, s.r.o., IČO: 35934697,  so  sídlom  Ovručská 5,
                                                                 831 02 Bratislava


v súlade s  ustanovením § 13 ods. 5, písm. d) aktuálne platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou


a)  bez pripomienok


b)  s pripomienkami
















Dôvodová správa:

Dňa 3.7.2009  uzavrela Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, nájomnú zmluvu č. 160/2009 s nájomcom – spoločnosťou SLOVAK SYMPHONY s.r.o.. IČO: 35934697, so sídlom Lehotského 4, 811 05  Bratislava, ktorá neskôr zmenila svoje obchodné meno na spoločnosť SLOVAK ACTUAL, s.r.o., na predmet nájmu – nebytové priestory  nachádzajúce sa na Račianskej ulici č. 87 v Bratislave, za účelom ich využívania ako zberne prádla, malej ekologickej čistiarne a drobnej opravovne odevov.
Nájomca porušil nájomnú zmluvu, prenajímateľovi riadne a včas neuhradil platby za nájomné  a poskytované služby a preto nájomná zmluva s ním bola ukončená. Dlh bol vymáhaný súdnou cestou. Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III, sp. zn. 20Cb/83/2011 zo dňa 17.10.2011 bola  spoločnosť SLOVAK ACTUAL, s.r.o. zaviazaná uhradiť žalobcovi čiastku 8.302,58 € s úrokom z omeškania a trovy konania vo výške 498,00 €.
Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 3.12.2011 a vykonateľnosť dňom  07.12.2011.
Nakoľko žalovaný nesplnil v plnom rozsahu,  riadne a včas povinnosť danú mu cit. rozsudkom, pristúpila Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako oprávnený k exekučnému konaniu. Výkonom exekúcie bol Okresným súdom Bratislava III poverený súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár.
V jej priebehu exekútor zistil, že povinný z exekúcie nemá v našich ani v zahraničných bankách založené žiadne účty. 
Povinný nie je vlastníkom žiadnych nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností a nie je držiteľom ani vlastníkom žiadneho motorového vozidla. Spoločnosť uložila do Zbierky listín dokumenty naposledy 27.2.2015.
Zasielanú korešpondenciu dlžník nepreberá, s reakciou poštového úradu „adresát neznámy“ Budova uvádzaná ako sídlo spoločnosti je v súčasnosti v rekonštrukcii.
Dlžník má evidovaný daňový nedoplatok vo výške 6.121,39 €.

Do dnešného dňa, neboli vymožené žiadne finančné prostriedky. Trovy exekučného konania dosiahli aktuálne čiastku 192,64 € a v prípade jeho pokračovania adekvátne vzrastú.
Vzhľadom k týmto skutočnostiam konštatoval exekútor, že naša pohľadávka sa javí ako nevymožiteľná, pretože majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie a preto MČ Bratislava-Nové Mesto požiadal o udelenie súhlasu so zastavením exekúcie pre nemajetnosť v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1, písm. h) Exekučného poriadku.
Starosta MČ Bratislava-Nové Mesto Mgr. Kusý s upustením od vymáhania pohľadávky predbežne súhlasí.
Aktuálna pohľadávka podľa písomného vyjadrenia Oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov dosahuje po zaokrúhlení čiastky 

6.754,89 € spolu s príslušenstvom

So spoločnosťou SLOVAK ACTUAL s.r.o. nie je MČ Bratislava-Nové Mesto v žiadnom inom zmluvnom vzťahu. 

V medziobdobí bolo ďalej zistené, že v účtovnej evidencii organizácie EKO-podnik VPS, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870, je evidovaná nedoriešená pohľadávka celkom 399,52 €, ktorá je predmetom exekučného konania sp. zn. EX 37/2015, vedeného súdnym exekútorom JUDr. Tomášom Pelznerom. 
Povinný SLOVAK AKTUAL, s.r.o. dobrovoľne neuhradil istinu pohľadávky, úroky z omeškania ani náklady vymáhania pohľadávky, pričom  exekučné konanie prebiehajúce od 28.01.2015 je už takmer 2 roky neefektívne z dôvodov, že dlžník nevlastní žiadnu exekvovateľnú nehnuteľnosť, žiadne motorové vozidlo, nedisponuje bankovými účtami a nie je evidovaný v registri zamestnávateľov. 
Z tohto dôvodu súdny exekútor JUDr. Pelzner odporučil vypracovať návrh na zastavenie exekúcie a v januári 2017 EKO-podnik VPS doručil starostovi MČ Bratislava-Nové Mesto žiadosť o trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme schváliť trvalé upustenie od vymáhania našej pohľadávky vo výške 6.754,89 € spolu s príslušenstvom v súlade s  ustanovením § 13 ods. 5, písm. d) aktuálne platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, nakoľko zo všetkých zistených okolností je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné a nehospodárne a nasledovne požiadať o zastavenie exekúcie pre nemajetnosť dlžníka (povinného) v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1, písm. h) Exekučného poriadku.

