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N Á V R H    U Z N E S E N I A 

Miestne zastupiteľstvo  

schvaľuje 

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky 

1.) dlžníka VAJNORSKÁ REAL s.r.o., IČO: 46521534, Odbojárov 3, Bratislava  

vo výške 8.850,57 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 3271,05 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 2.682,05 Eur za obdobie odo dňa 01.04.2015 do dňa výmazu spoločnosti z Obchodného 

registra, t.j. do 04.01.2019, trovy súdneho konania vo výške 589,- Eur). 

2.) dlžníka IM BUILD s.r.o, IČO: 35948329, so sídlom Červeňova 32, Bratislava 

vo výške 3.952,40 Eur spolu s príslušenstvom úrokom z omeškania celkovo vo výške 1.478,20 

Eur, ktoré pozostáva: 

 zo sumy 1.312,40 Eur odo dňa 16.03.2013 do dňa výmazu spoločnosti z Obchodného 

registra, t.j. do 06.04.2018 vo výške 651,06 Eur, 

 zo sumy 1.320,- Eur odo dňa 16.03.2014 do dňa výmazu spoločnosti z Obchodného 

registra, t.j. do 06.04.2018 vo výške 499,07 Eur,  

 zo sumy 1.320,- Eur odo dňa 16.03.2015 do dňa výmazu spoločnosti z Obchodného 

registra, t.j. do 06.04.2018 vo výške 328,07 Eur, 

3.) dlžníka T & G Numic s.r.o., IČO: 31343554, so sídlom Hattalova 12, Bratislava  

vo výške 331,94 Eur bez príslušenstva 

4.) dlžníka Pavol Šottek, nar. 02.03.1963, bytom Bellova Ves č. 3, 930 52, Bellova Ves 

vo výške 16,60 Eur bez príslušenstva 

5.) dlžníka Agentúra KVAS s.r.o, IČO: 46 738 371, Koválovec č.52, Koválovec  

vo výške 605,- Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 249,28 Eur (úroky z omeškania vo výške 

196,78 Eur za obdobie odo dňa 03.02.2017 do dňa zastavenia exekučného konania t.j. do 

26.02.2021, trovy súdneho konania vo výške 36,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur) 

6.) dlžníka KUBALASTAV s.r.o., IČO: 36 772 089, Trnavské Mýto 1, Bratislava 

vo výške 74.854,78 Eur spolu s príslušenstvom, úrokom z omeškania zo sumy 74. 854,78 Eur 

odo dňa 21.06.2010 do dňa výmazu spoločnosti z Obchodného registra, t.j. do 01.12.2020 vo 

výške 8.954,60 Eur. 



7.) dlžníka CAREMA spol., s.ro., IČO: 35 857 790, Špitálska 10, Bratislava 

vo výške 1.468,73 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 531,55 Eur (úroky z omeškania za 

obdobie odo dňa 21.06.2014 do zasadnutia miestneho zastupiteľstva, t.j. do 29.06.2021  

8.) dlžníka HVV s.r.o, IČO: 359 683 11, Zámocká 36, Bratislava 

vo výške 50.000, – Eur bez príslušenstva 

9.) dlžníka Miloš Polakovič, nar. 13.11.1973, Röntgenová 14, 851 01 Bratislava 

vo výške 165,96 Eur bez príslušenstva 

10.) dlžníka Jozef Kovács, nar. 12.10.1940, Lelá 35, Lelá 

vo výške 177,69 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 3.338,56 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 3.305,37 Eur za obdobie odo dňa 06.01.2003 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. 

do 24.03.2020, trovy súdneho konania vo výške 33,19 Eur a trovy exekučného konania vo 

výške 16,50 Eur) 

11.) dlžníka Mikuláš Kuták, nar. 11.11.1963, Bojnická 25, Bratislava  

vo výške 327,32 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 582,33 Eur (úroky z omeškania vo výške 

562,83 Eur za obdobie odo dňa 16.11.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 

16.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 19,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur) 

12.) dlžníka Vladimír Tancoš, r.č.:700529/6056, Bojnická 25, Bratislava 

vo výške 343,74 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 125,10 Eur (úroky z omeškania vo výške 

95,38 Eur za obdobie odo dňa 16.08.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 

22.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 20,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur. 

13) dlžníka Adriána Vaškovičová, r.č.:756117/6227, Bojnická 25, Bratislava  

vo výške 1.292,21 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 2.172,45 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 2.078,45 Eur za obdobie odo dňa 06.05.2011 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. 

do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 77,50 Eur a trovy exekučného konania vo 

výške 16,50 Eur), 

 

vo výške 377,60 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 686,15 Eur (úroky z omeškania vo výške 

647,15 Eur za obdobie odo dňa 16.03.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 

03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 22,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur) 



vo výške 453,12 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 856,28 Eur (úroky z omeškania vo výške 

812,78 Eur za obdobie odo dňa 11.10.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 

03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 27,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur) 

vo výške 489,25 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 894,24 Eur (úroky z omeškania vo výške 

865,24 Eur za obdobie odo dňa 16.08.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 

22.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 29 Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur) 

14.) dlžníka Darina Machová, r.č.: 585605/6360, Bojnická 19, Bratislava 

vo výške 350,79 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 806,- Eur (úroky z omeškania vo výške 

768,50 Eur za obdobie odo dňa 16.08.2012 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 

03.08.2020 trovy súdneho konania vo výške 21,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur 

vo výške 467,72 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 959,70 Eur (úroky z omeškania vo výške 

915,20 Eur za obdobie odo dňa 12.09.2014 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 

30.11.2020, trovy súdneho konania vo výške 28,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur) 

vo výške 467,72 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 921,- Eur (úroky z omeškania vo výške 

876,50 Eur za obdobie odo dňa 12.11.2014 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 

03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 28,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur) 

vo výške 2.104,74 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 4.447,70 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 4.305,20 Eur za obdobie odo dňa 07.07.2014 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. 

do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 126,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur) 

15.dlžníka Peter Riflík,r.č. 560927/7091, Račianska 31, Bratislava  

vo výške 440,49 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 1.597,67 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 1571, 67 Eur za obdobie odo dňa 16.07.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. 

do 22.04.2020 trovy súdneho konania vo výške 26,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur) 

vo výške 290,76 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 1.018,67 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 1001,67 Eur za obdobie odo dňa 16.11.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. 

do 22.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 28,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur) 

vo výške 474,77 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 1.094, 20 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 1.054,20 Eur za obdobie odo dňa 10.01.2007 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. 

do 18.03.2020, trovy súdneho konania vo výške 23,50 Eur a trovy exekučného konania vo 

výške 16,50 Eur) 



vo výške 436,14 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 948,- Eur (úroky z omeškania vo výške 

905,50 Eur za obdobie odo dňa 20.10.2014 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 

15.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 26,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur). 

vo výške 218,07 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 694,50 Eur (úroky z omeškania vo výške 

661,50 Eur za obdobie odo dňa 07.07.2014 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 

03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur). 

16. dlžníka Milan Mojš - Kováč  

vo výške 39,73 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 138,50 Eur (úroky z omeškania vo výške 

105,50 Eur za obdobie odo dňa 16.07.2007 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 

22.04.2020 trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur) 

vo výške 22,04 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 127,- Eur (úroky z omeškania vo výške 

94,- Eur za obdobie odo dňa 16.11.2007 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 

22.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur) 

vo výške 39,73 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 148,- Eur (úroky z omeškania vo výške 

115,50 Eur za obdobie odo dňa 10.01.2007 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 

03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur) 

vo výške 97,79 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 237,50 Eur (úroky z omeškania vo výške 

202,50 Eur za obdobie odo dňa 20.10.2007 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 

15.04.2020, trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur). 

vo výške 51,38 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 233,- Eur (úroky z omeškania vo výške 

200,50 Eur za obdobie odo dňa 07.07.2007 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 

03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur). 

vo výške 758,80 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 1.243,50 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 1.200,- Eur za obdobie odo dňa 07.07.2007 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. 

do 03.08.2020, trovy súdneho konania vo výške 27,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 

16,50 Eur). 

 

 

17.dlžníka Slovak Aktual s.r.o., IČO: 35934697, Ovručská 5, Bratislava 

vo výške 8.302,58 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 6.711,91 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 6.196,91Eur za obdobie odo dňa 27.02.2012 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. 



do 11.06.2020, trovy súdneho konania vo výške 498,50 Eur a trovy exekučného konania vo 

výške 16,50 Eur). 

18. dlžníka FS Park s.r.o., v súčasnosti Pactian s.r.o. IČO: 46071687, Holíčska 23, 

Bratislava 

vo výške 500,- Eur bez príslušenstva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA  

1.) VAJNORSKÁ REAL s.r.o. 

Dňa 09.10.2014 uzavrela Mestská časť Bratislava-Nové Mesto (ďalej len ,,mestská časť“) 

nájomnú zmluvu č. 263/2014 s nájomcom – VAJNORSKÁ REAL s.r.o, IČO: 46521534, 

Odbojárov 3, 831 04 Bratislava (ďalej len ,,nájomca“) na predmet nájmu – pozemok parc. č. 

12450 – orná pôda o výmere 414,70 m², pozemok parc. č. 12444 - orná pôda o výmere 71,275 

m², pozemok parc. č. 12780/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 546 m² v k.ú Vinohrady, 

zapísané na LV č.5567, za účelom: 

- vybudovania a umiestnenia výťahovej šachty a vstupu do bytového domu na časti parc.č. 

12444 - v rozsahu 10,575 m², 

- úpravy chodníka okolo prednej časti bytového domu a vybudovania 12 parkovacích miest 

o odovzdania parkovacích miest do vlastníctva prenajímateľa po ich kolaudácii na časti parc.č. 

12444 a parc.č. 12450 v rozsahu 254,40 m², 

- úpravy príjazdovej spevnenej plochy (betónovej plochy) k bytovému domu nachádzajúcej sa 

na časti parc.č. 12450 v rozsahu 221 m², 

- vybudovania 28 parkovacích miest na časti parc. č. 12780/3 a odovzdania parkovacích miest 

do vlastníctva prenajímateľa po ich kolaudácii v rozsahu 546 m². 

Nájomná zmluva bola uzavretá v súlade s ustanovením § 663 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka. Doba nájmu bola dohodnutá na dobu určitú do doby ukončenia prác 

nájomcom, najneskôr však do 31.12.2015, pričom sa obe zmluvné strany dohodli na ročnom 

nájomnom za pozemky vyplývajúcom z nájomnej zmluvy v sume 8.850,57 Eur. 

Podľa § 517 ods.1 Občianskeho zákonníka: ,,Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v 

omeškaní.“ 

Podľa § 517 ods.2 Občianskeho zákonníka: Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má 

veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto 

zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania 

ustanovuje vykonávací predpis.“ 

Nájomca porušil nájomnú zmluvu, mestskej časti neuhradil riadne a včas platby za nájomné za 

rok 2015 vo výške 8.850,57 Eur. Nájomca bol na úhradu vyzvaný výzvou zo dňa 30.04.2015. 

Keďže nájomca pohľadávku na výzvu neuhradil, bol dňa 16.12.2015 podaný návrh na vydanie 

platobného rozkazu na Okresný súd Bratislava III. Súd následne rozhodol vo veci rozsudkom 

pod sp.zn. 24Cb/481/2015 zo dňa 09.08.2016, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 08.10.2016 

a vykonateľnosť dňa 27.09.2016, tak že priznal mestskej časti nárok na zaplatenie žalovanej 

sumy v plnej výške spolu s úrokom s omeškania a náhradu trov konania vo výške 589,- Eur. 

Následne dňa 04.01.2019 došlo k výmazu spoločnosti z Obchodného registra, spoločnosť 

zanikla bez právneho nástupcu, preto pohľadávku voči spoločnosti nie je možné ďalej vymáhať. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 



vo výške 8.850, 57 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 3271,05 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 2682.05 Eur za obdobie odo dňa 01.04.2015 do dňa výmazu spoločnosti z Obchodného 

registra, t.j. do 04.01.2019, trovy súdneho konania vo výške 589,- Eur.  

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 bude od vymáhania pohľadávky trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne. 

2.) IM BUILD s.r.o 

Dňa 13.05.2009 uzavrela Mestská časť Bratislava-Nové Mesto (ďalej len ,,mestská časť“) 

nájomnú zmluvu č. 102/2009 s nájomcom – spoločnosťou IM BUILD s.r.o, IČO: 35948329, so 

sídlom Červeňova 32, 811 03 Bratislava (ďalej len ,,nájomca“) na predmet nájmu – pozemok 

parc. č. 6743/33 – ostatné plochy o výmere 36 m² a pozemok parc.č. 6743/44 -ostatné plochy o 

výmere 30 m² v k.ú. Vinohrady, okres Bratislava III, zapísané na LV č. 3544, za účelom 

vybudovania parkovacích státí pre nadstavbu bytového domu na Jeséniovej ulici č. 49 -51. 

Nájomná zmluva bola uzavretá v súlade s ustanovením § 663 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka. Doba nájmu bola dohodnutá na dobu neurčitú, pričom sa obe zmluvné 

strany dohodli na ročnom nájomnom za pozemky vyplývajúcom z nájomnej zmluvy v sume 

1.312,40 Eur s možnosťou navýšenia o mieru inflácie 

Podľa § 517 ods.1 Občianskeho zákonníka: ,,Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v 

omeškaní.“ 

Podľa § 517 ods.2 Občianskeho zákonníka: Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má 

veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto 

zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania 

ustanovuje vykonávací predpis.“ 

Nájomca porušil nájomnú zmluvu, mestskej časti neuhradil riadne a včas platby za nájomné za 

rok 2013 vo výške 1.312,40 Eur, nájomné za rok 2014 vo výške 1.320,- Eur, nájomné za rok 

2015 vo výške 1.320,- Eur. 

Následne mestská časť dňa 24.09.2015 z dôvodu neplatenia nájomného od zmluvy odstúpila.  

Pohľadávka bola riadne zažalovaná a následne vymáhaná v súdnom konaní vedenom na 

Okresnom súde Bratislava I. Konanie bolo právoplatne skončené, avšak k úhrade pohľadávky 

zo strany spoločnosti nedošlo.  

Následne dňa 06.04.2018 došlo k výmazu spoločnosti z Obchodného registra ex offo, 

spoločnosť zanikla bez právneho nástupcu, preto pohľadávku voči spoločnosti nie je možné 

ďalej vymáhať. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 

3.952,40 Eur spolu s príslušenstvom úrokom z omeškania celkovo vo výške 1.478,20 Eur 



 zo sumy 1.312,40 Eur odo dňa 16.03.2013 do dňa výmazu spoločnosti 

z Obchodného registra, t.j. do 06.04.2018 vo výške 651, 06 Eur, 

 zo sumy 1.320,- Eur odo dňa 16.03.2014 do dňa výmazu spoločnosti z Obchodného 

registra, t.j. do 06.04.2018 vo výške 499,07 Eur,  

 zo sumy 1.320,- Eur odo dňa 16.03.2015 do dňa výmazu spoločnosti z Obchodného 

registra, 06.04.2018 vo výške 328, 07 Eur, 

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 bude od vymáhania pohľadávky trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne. 

3.) T & G NUMIC 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto (ďalej len ,,mestská časť“) ako správny orgán vecne a 

miestne príslušný vyrubil na základe rozhodnutia č. Star 338/1999 zo dňa 03.02.1999 dlžníkovi 

zaplatiť pokutu vo výške 331,94 Eur za priestupok na úseku ochrany prírody. Rozhodnutie 

nadobudlo právoplatnosť dňa 03.03.1999. Nakoľko dlžník pohľadávku neuhradil, bol dňa 

07.11.2000 podaný návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi JUDr. Anne Drobnej, 

so sídlom Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, pod sp.zn. Ex 397/00. 

Dňa 01.08.2009 bol dlžník vymazaný z Obchodného registra ex offo. 

Uznesením č.k. 40 Er 1569/2000- 14 zo dňa 11.07.2012 Okresný súd Bratislava III exekúciu 

zastavil v zmysle § 57 ods.1 písm g) Exekučného poriadku.  

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 

331,94 Eur 

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 bude od vymáhania pohľadávky trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne. 

4.) PAVOL ŠOTTEK 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto (ďalej len ,,mestská časť“) ako správny orgán vecne a 

miestne príslušný vyrubil na základe rozhodnutia č. Star 2644/2007 zo dňa 15.10.2007 

dlžníkovi zaplatiť pokutu vo výške 16,60 Eur za priestupok na úseku držania psov. Rozhodnutie 

nadobudlo právoplatnosť dňa 10.06.2008 a vykonateľnosť dňa 25.06.2008. 

Nakoľko dlžník pohľadávku neuhradil, bol dňa 01.10.2008 podaný návrh na vykonanie 

exekúcie súdnemu exekútorovi JUDr. Jozefovi Parrákovi, so sídlom Staromlynská 11, 821 06, 

Bratislava, pod. sp.zn. Ex 134/2008. 



Súdny exekútor listom zo dňa 27.02.2017 oznámil mestskej časti, že na povinného je vedených 

celkovo 28 exekučných konaní, pričom jedna z exekúcii je na sumu 44.752,90 Eur. S ohľadom 

na vyššie uvedené odporučil mestskej časti podať návrh na zastavenie exekúcie. Následne dňa 

28.03.2017 podala mestská časť návrh na zastavenie exekúcie. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 

16,60 Eur  

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 bude od vymáhania pohľadávky trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne. 

5.) AGENTÚRA KVAS s.r.o., 

Platobným rozkazom Okresného súdu Skalica, v konaní vedenom pod sp. zn. 5Cb/22/2017 bola 

spoločnosť agentúra Kvas s.r.o, so sídlom Koválovec č. 52, 908 63 Koválovec zaviazaná 

zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len ,,mestská časť“) sumu 605,- Eur 

titulom nezaplatenej odberateľskej faktúry za inzerciu v časopise. Hlas Nového Mesta. 

Platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 19.12.2017. Nakoľko 

pohľadávka nebola agentúrou Kvas s.r.o., uhradená ani na základe súdneho rozhodnutia, podali 

sme v danej veci návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi JUDr. Rudolfovi Vargovi, 

so sídlom Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda. Exekučné konanie bolo vedené pod spisovou 

značkou 186EX 348/18. 

Dňa 26.02.2021 nám bolo súdnym exekútorom doručené upovedomenie o zastavení 

exekučného konania v zmysle § 61n ods.1 písm. c) Exekučného poriadku: ,, pri exekúcii 

vedenej na majetok právnickej osoby sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od 

posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť 

postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora.“. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 

vo výške 605,- Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 249,28 Eur (úroky z omeškania vo 

výške 196,78 Eur za obdobie odo dňa 03.02.2017 do dňa zastavenia exekučného konania 

t.j. do 26.02.2021, trovy súdneho konania vo výške 36,- Eur a trovy exekučného konania 

vo výške 16,50 Eur) 

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 bude od vymáhania pohľadávky trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne. 

 



6.) KUBALASTAV s.r.o., 

Dňa 20.08.2008 uzavrela Mestská časť Bratislava-Nové Mesto (ďalej len ,,mestská časť“) 

nájomnú zmluvu č. 182/2008 s nájomcom – spoločnosťou KUBALA STAV s.r.o., IČO: 36 772 

089, so sídlom Trnavské Mýto 1, Bratislava (ďalej len ,,nájomca“) na predmet nájmu – 

nebytové skladové priestory na Starej Vajnorskej ulici č.5, postavené na parc.č. 17 093/8 a 

parcele č.17 093/36. Nájomná zmluva bola uzavretá v súlade s ustanovením § 323 a nasl. 

Obchodného zákonníka. Dohodou zo dňa 09.12.2009 sa dlžník zaviazal uhradiť mestskej časti 

nedoplatok na nájomnom v sume 74.854,78 Eur. 

Nakoľko dlžník svoj záväzok dobrovoľne nesplnil, pohľadávka bola riadne zažalovaná a 

následne vymáhaná v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava III. Konanie bolo 

právoplatne skončené, avšak k úhrade pohľadávky zo strany spoločnosti nedošlo. 

Následne dňa 01.12.2020 došlo k výmazu spoločnosti z Obchodného registra ex offo, 

spoločnosť zanikla bez právneho nástupcu, preto pohľadávku voči spoločnosti nie je možné 

ďalej vymáhať. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 

vo výške 74.854,78 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 13.445,60 Eur (úroky z omeškania 

vo výške 8.954,60 Eur za obdobie odo dňa 21.06.2010 do dňa výmazu spoločnosti 

z Obchodného registra, t.j. do 01.12.2020, trovy súdneho konania vo výške 4.491 Eur.  

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 bude od vymáhania pohľadávky trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne. 

7.) CAREMA s.r.o. 

Dňa 09.01.2008 uzavrela Mestská časť Bratislava-Nové Mesto (ďalej len ,,mestská časť“) 

nájomnú zmluvu č. 282/2007 s nájomcom – spoločnosťou CAREMA s.r.o. IČO: 35 857 790 so 

sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava (ďalej len ,,nájomca“) na predmet nájmu – pozemok 

parc.č. 15127/1. Nájomná zmluva bola uzavretá v súlade s ustanovením § 663 a nasl. 

Občianskeho zákonníka.   

Nakoľko dlžník neuhrádzal zmluvne dohodnuté nájomné riadne a včas, následne Mestská časť 

Bratislava – Nové Mesto od nájomnej zmluvy odstúpila s účinnosťou ku dňu 09.05.2014.  

Nie je predpoklad, že by došlo k vymoženiu pohľadávky, nakoľko spoločnosť dlhodobo 

nereaguje na výzvy, nekomunikuje, nepreberá poštové zásielky s pozn. adresát neznámy a 

taktiež zadlženosť dlžníka podľa portálu finstat.sk predstavuje 100 %. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 



vo výške 1.468,73 Eur spolu s príslušenstvom, vo výške 531,55 Eur (úroky z omeškania za 

obdobie odo dňa 21.06.2014 do zasadnutia miestneho zastupiteľstva, t.j. do 29.06.2021  

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 bude od vymáhania pohľadávky trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne. 

8.) HVV s.r.o., 

Mestská časť ako príslušný stavebný úrad vyrubil na základe rozhodnutia zo dňa 18.06.2009, 

č. ÚKaSP - 2009/8/P/R-MZS dlžníkovi zaplatiť pokutu vo výške 90.000,- Eur. Následne 

Krajský stavebný úrad v Bratislave ako odvolací orgán vyrubenú pokutu znížil na sumu 

50.000,- Eur. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2010 a vykonateľnosť dňa 

05.05.2010. Nakoľko dlžník pohľadávku neuhradil, bol podaný návrh na vykonanie exekúcie 

súdnemu exekútorovi Mgr. Vladimírovi Cipárovi, so sídlom Vazovova 9, 811 07, Bratislava. 

Exekúcia bola vedená pod spisovou značkou Ex 1793/2011. 

Spoločnosť HVV s.r.o., bola vymazaná z Obchodného registra dňa 16.05.2012 dobrovoľným 

výmazom. Následne mala viacerých právnych nástupcov, pričom posledný právny nástupca 

spoločnosť IUVENUS s.r.o bola vymazaná z z Obchodného registra dňa 22.03.2018 ex offo. 

Ďalší právny nástupca spoločnosti HVV s.r.o. neexistuje. 

Exekučné konanie bolo dňa 11.06.2020 zastavené v zmysle ustanovenia § 2 ods.1, písm. a) 

zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní, vzhľadom ku skutočnosti, 

že uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 

50.000,- Eur 

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 bude od vymáhania pohľadávky trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne. nakoľko v zmysle § 2 ods.1 písm.a) zákona 

č.233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 

9.) MILOŠ POLAKOVIČ 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto (ďalej len ,,mestská časť“) ako správny orgán vecne a 

miestne príslušný vyrubil na základe rozhodnutia č. Star 121/2009 zo dňa 20.01.2009 dlžníkovi 

zaplatiť pokutu vo výške 165,96 Eur za priestupok podľa § 80 ods.1 písm.a) a b) zákona č. 

223/2001 Z.z. o odpadoch. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2009 a 

vykonateľnosť dňa 30.03.2009. 



Nakoľko dlžník pohľadávku neuhradil, bol dňa 03.10.2009 podaný návrh na vykonanie 

exekúcie súdnemu exekútorovi JUDr. Jozefovi Parrákovi, so sídlom Staromlynská 11, 821 06 

Bratislava, pod sp. zn. Ex 32/2009. 

Exekučné konanie bolo dňa 21.07.2020 zastavené v zmysle ustanovenia § 2 ods.1, písm. a) 

zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní, vzhľadom ku skutočnosti, 

že uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 

165,96 Eur  

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 bude od vymáhania pohľadávky trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne. nakoľko v zmysle § 2 ods.1 písm.a) zákona 

č.233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 

10.) JOZEF KOVÁCS 

Rozsudkom Okresného súdu Nové Zámky č. k. 9C 266/03 zo dňa 17.05.2004 bol dlžník 

zaviazaný zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu 177,69 Eur spolu s 

príslušenstvom, úrokom z omeškania a nahradiť trovy konania. Nakoľko dlžník pohľadávku 

neuhradil, bol podaný návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi JUDr. Jozefovi 

Kapronczaiovi, so sídlom Švermova 273, 924 01 Galanta, pod sp. zn. EX 40162/2006. 

Exekučné konanie bolo dňa 24.03.2020 zastavené v zmysle ustanovenia § 2 ods.1, písm. a) 

zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní, vzhľadom ku skutočnosti, 

že uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 

177,69 Eur 

spolu s príslušenstvom, vo výške 3.338,56 Eur (úroky z omeškania vo výške 3.305,37 Eur 

za obdobie odo dňa 06.01.2003 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 24.03.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 33,19 Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 

Eur) 

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 bude od vymáhania pohľadávky trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne, nakoľko v zmysle § 2 ods.1 písm.a) zákona 

č.233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 



11.) MIKULÁŠ KUTÁK 

Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III č.k. 14C 144/2011 zo dňa 27.03.2012 bol dlžník 

zaviazaný zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu 327,32 Eur spolu s 

príslušenstvom, úrokom z omeškania a nahradiť trovy konania. Nakoľko dlžník pohľadávku 

neuhradil, bol podaný návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi JUDr. Ladislavovi 

Jakubcovi, so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, pod sp.zn. Ex 3545/2012. 

Exekučné konanie bolo dňa 16.04.2020 zastavené v zmysle ustanovenia § 2 ods.1, písm. a) 

zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní, vzhľadom ku skutočnosti, 

že uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 

327,32 Eur  

spolu s príslušenstvom, vo výške 582,33 Eur (úroky z omeškania vo výške 562,83 Eur za 

obdobie odo dňa 16.11.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 16.04.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 19,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 

Eur) 

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 bude od vymáhania pohľadávky trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne. nakoľko v zmysle § 2 ods.1 písm.a) zákona 

č.233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 

12.) VLADIMÍR TANCOŠ 

Platobným rozkazom Okresného súdu Bratislava III č. k. 40Ro/1313/2010 zo dňa 11.11.2010 

bol dlžník zaviazaný zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu 343,74 Eur spolu s 

príslušenstvom, úrokom z omeškania a nahradiť trovy konania. Nakoľko dlžník pohľadávku 

neuhradil, bol podaný návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi JUDr. Ladislavovi 

Jakubcovi, so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, pod sp. zn. Ex 3581/2011. 

Exekučné konanie bolo dňa 22.04.2020 zastavené v zmysle ustanovenia § 2 ods.1, písm. a) 

zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní, vzhľadom ku skutočnosti, 

že uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 

343,74 Eur  

spolu s príslušenstvom, vo výške 125,10 Eur (úroky z omeškania vo výške 95,38 Eur za 

obdobie odo dňa 16.08.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 22.04.2020, 



trovy súdneho konania vo výške 20,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 

Eur). 

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 bude od vymáhania pohľadávky trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne, nakoľko v zmysle § 2 ods.1 písm.a) zákona 

č.233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 

13.) ADRIANA VAŠKOVIČOVÁ 

Platobnými rozkazmi: 

1.) Okresného súdu Bratislava III č. k. 39Ro/553/2012 zo dňa 04.09.2012 bol dlžník zaviazaný 

zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu 1.292,21 Eur s príslušenstvom úrokom z 

omeškania a nahradiť trovy konania vo výške 77,50 Eur 

2.) Okresného súdu Bratislava III č. k. 39Ro/575/201 zo dňa 07.05.2010 bol dlžník zaviazaný 

zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu 377,60 Eur s príslušenstvom úrokom z 

omeškania a nahradiť trovy konania vo výške 22,50 Eur. 

3.) Okresného súdu Bratislava III č. k. 39Ro/481/2011 zo dňa 20.06.2011 bol dlžník zaviazaný 

zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu 453,12 Eur s príslušenstvom úrokom z 

omeškania a nahradiť trovy konania vo výške 27,00 Eur. 

4.) Okresného súdu Bratislava III č. k. 39Ro/1314/2010 zo dňa 20.06.2011 bol dlžník zaviazaný 

zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu 453,12 Eur s príslušenstvom úrokom z 

omeškania a nahradiť trovy konania vo výške 27,00 Eur. 

Nakoľko dlžník pohľadávky neuhradil, boli podané návrhy na vykonanie exekúcie súdnym 

exekútorom JUDr. Ladislavovi Jakubcovi, so sídlom Zámocká 30, 811 01, Bratislava, pod sp. 

zn. Ex 3582/2011 a JUDr. Pavlovi Halásovi, so sídlom Popradská 70, 822 01 Bratislava, pod 

sp. zn. Ex 6576/14, Ex 6573/14, Ex 6572/14. 

Exekučné konania boli zastavené v zmysle ustanovenia § 2 ods.1, písm. a) zákona č. 233/2019 

Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní, vzhľadom ku skutočnosti, že uplynula 

rozhodná doba a suma vymožená v exekúciách predstavuje čiastku 0,- Eur. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 

1. ) 1.292,21 Eur 

spolu s príslušenstvom, vo výške 2.172,45 Eur (úroky z omeškania vo výške 2.078,45 Eur 

za obdobie odo dňa 06.05.2011 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 03.08.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 77,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 

Eur) 



2. ) 377,60 Eur 

spolu s príslušenstvom, vo výške 686,15 Eur (úroky z omeškania vo výške 647,15 Eur za 

obdobie odo dňa 16.03.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 03.08.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 22,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 

Eur) 

3. ) 453,12 Eur  

spolu s príslušenstvom, vo výške 856,28 Eur (úroky z omeškania vo výške 812,78 Eur za 

obdobie odo dňa 11.10.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 03.08.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 27,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

4. ) 489,25 Eur  

spolu s príslušenstvom, vo výške 894,24 Eur (úroky z omeškania vo výške 865,24 Eur za 

obdobie odo dňa 16.08.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 22.04.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 29,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

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 bude od vymáhania pohľadávky trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávok by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne. nakoľko v zmysle § 2 ods.1 písm.a) zákona 

č.233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 

14.) DARINA MACHOVÁ 

Platobnými rozkazmi 

1.) Okresného súdu Bratislava III č. k. 40Ro/372/2012 zo dňa 26.06.2012 bol dlžník zaviazaný 

zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu 350,79 Eur s príslušenstvom úrokom z 

omeškania a nahradiť trovy konania vo výške 21,- Eur. 

2.) Okresného súdu Bratislava III č. k. 39Ro/482/2011 zo dňa 20.06.2011 bol dlžník zaviazaný 

zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu. 467,72 Eur s príslušenstvom úrokom z 

omeškania a nahradiť trovy konania vo výške 28,- Eur. 

3.) Okresného súdu Bratislava III č. k. 40Ro/759/2011 zo dňa 04.10.2011 bol dlžník zaviazaný 

zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu 467,72 Eur s príslušenstvom úrokom z 

omeškania a nahradiť trovy konania vo výške 28,00 Eur. 

4.) Okresného súdu Bratislava III č. k. 39Ro/2447/2013 zo dňa 16.01.2014 bol dlžník zaviazaný 

zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu 2.104,74 Eur s príslušenstvom úrokom z 

omeškania a nahradiť trovy konania vo výške 126,- Eur. 



Nakoľko dlžník pohľadávky neuhradil, boli podané návrhy na vykonanie exekúcie súdnemu 

exekútorovi JUDr. Pavlovi Halásovi, so sídlom Popradská 70, 822 01 Bratislava, pod sp. zn. 

Ex 6620/14, Ex 6621/14, Ex 2304/14, Ex 7164/14. 

Exekučné konania boli zastavené v zmysle ustanovenia § 2 ods.1, písm. a) zákona č. 233/2019 

Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní, vzhľadom ku skutočnosti, že uplynula 

rozhodná doba. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 

1. ) 350,79 Eur 

spolu s príslušenstvom, vo výške 806,- Eur (úroky z omeškania vo výške 768,50 Eur za 

obdobie odo dňa 16.08.2012 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 03.08.2020 

trovy súdneho konania vo výške 21,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

2. ) 467,72 Eur 

spolu s príslušenstvom, vo výške 959,70 Eur (úroky z omeškania vo výške 915,20 Eur za 

obdobie odo dňa 12.09.2014 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 30.11.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 28,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

3. ) 467,72 Eur  

spolu s príslušenstvom, vo výške 921,- Eur (úroky z omeškania vo výške 876,50 Eur za 

obdobie odo dňa 12.11.2014 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 03.08.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 28,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

4. ) 2.104,74 Eur  

spolu s príslušenstvom, vo výške 4.447,70 Eur (úroky z omeškania vo výške 4.305,20 Eur 

za obdobie odo dňa 07.07.2014 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 03.08.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 126,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 

Eur) 

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 bude od vymáhania pohľadávok trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne. nakoľko v zmysle § 2 ods.1 písm.a) zákona 

č.233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 

 

 



15. PETER RIFLIK 

Platobnými rozkazmi 

1.) Okresného súdu Bratislava III č. k. 42C/35/2011 zo dňa 20.04.2011 bol dlžník zaviazaný 

zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu 440,49 Eur s príslušenstvom úrokom z 

omeškania a nahradiť trovy konania vo výške 26,- Eur. 

2.) Okresného súdu Bratislava III č. k. 39Ro/1570/2010 zo dňa 20.01.2011 bol dlžník zaviazaný 

zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu. 290,76 Eur s príslušenstvom úrokom z 

omeškania a nahradiť trovy konania vo výške 17,- Eur. 

3.) Okresného súdu Bratislava III č. k. 42C/46/2006 zo dňa 12.07.2006 bol dlžník zaviazaný 

zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu 474,77 Eur s príslušenstvom úrokom z 

omeškania a nahradiť trovy konania vo výške 24,- Eur. 

4.) Okresného súdu Bratislava III č. k. 7C 230/2012 zo dňa 17.07.2013 bol dlžník zaviazaný 

zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu 218,07 Eur s príslušenstvom úrokom z 

omeškania a nahradiť trovy konania vo výške 16,50 Eur. 

5.) Okresného súdu Bratislava III č. k. 40Ro/263/2012 zo dňa 14.06.2012 bol dlžník zaviazaný 

zaplatiť Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu 436,14 Eur s príslušenstvom úrokom z 

omeškania a nahradiť trovy konania vo výške 26,- Eur. 

Nakoľko dlžník pohľadávky neuhradil, boli podané návrhy na vykonanie exekúcie súdnemu 

exekútorovi JUDr. Pavlovi Halásovi, so sídlom Popradská 70, 822 01 Bratislava, pod sp. zn. 

Ex 2303/2014, Ex 6567/2014, súdnemu exekútorovi JUDr. Ladislavovi Jakubcovi, so sídlom 

Zámocká 30, 811 01 Bratislava pod sp. zn. Ex 3579/2011 a Ex 3580/2011, a súdnemu 

exekútorovi JUDr. Jaroslavovi Mrázovi, so sídlom Šustekova 14, 851 04 Bratislava pod sp. zn. 

Ex 844/2006. 

Exekučné konania boli zastavené v zmysle ustanovenia § 2 ods.1, písm. a) zákona č. 233/2019 

Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní, vzhľadom ku skutočnosti, že uplynula 

rozhodná doba. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 

1. ) 440,49 Eur 

spolu s príslušenstvom, vo výške 1.597,67 Eur (úroky z omeškania vo výške 1571,67 Eur 

za obdobie odo dňa 16.07.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 22.04.2020 

trovy súdneho konania vo výške 26,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 

2. ) 290,76 Eur 

spolu s príslušenstvom, vo výške 1.018,67 Eur (úroky z omeškania vo výške 1.001,67 Eur 

za obdobie odo dňa 16.11.2010 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 22.04.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 28,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 Eur) 



3. ) 474,77 Eur  

spolu s príslušenstvom, vo výške 1.094, 20 Eur (úroky z omeškania vo výške 1.054,20 Eur 

za obdobie odo dňa 10.01.2007 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 18.03.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 23,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 

Eur) 

4. ) 436,14 Eur  

spolu s príslušenstvom, vo výške 948,- Eur (úroky z omeškania vo výške 905,50 Eur za 

obdobie odo dňa 20.10.2014 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 15.04.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 26,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 Eur). 

5. ) 218,07 Eur  

spolu s príslušenstvom, vo výške 694,50 Eur (úroky z omeškania vo výške 661,50 Eur za 

obdobie odo dňa 07.07.2014 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 03.08.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 

Eur). 

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 bude od vymáhania pohľadávok trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne. nakoľko v zmysle § 2 ods.1 písm.a) zákona 

č.233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 

16. MILAN MOJŠ - KOVÁČ 

Rozsudkami: 

1.) Okresného súdu Bratislava III č. k 14C 145/94 zo dňa bol dlžník zaviazaný zaplatiť Mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto sumu 39,73 Eur s príslušenstvom úrokom z omeškania a nahradiť 

trovy konania vo výške 16,50 Eur. 

2.) Okresného súdu Bratislava III č. k. 14C 416/95 bol dlžník zaviazaný zaplatiť Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto sumu. 22,04 Eur s príslušenstvom úrokom z omeškania a nahradiť trovy 

konania vo výške 16,50 Eur. 

3.) Okresného súdu Bratislava III č. k 7C 78/94 bol dlžník zaviazaný zaplatiť Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto sumu 39,73 Eur s príslušenstvom úrokom z omeškania a nahradiť trovy 

konania vo výške 16,50 Eur. 

4.) Okresného súdu Bratislava III č. k. 12C 76/94 bol dlžník zaviazaný zaplatiť Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto sumu 97,79 Eur s príslušenstvom úrokom z omeškania a nahradiť trovy 

konania vo výške 16,50 Eur. 



5.) Okresného súdu Bratislava III č.k.14C 13/96 bol dlžník zaviazaný zaplatiť Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto sumu 51,38 Eur s príslušenstvom úrokom z omeškania a nahradiť trovy 

konania vo výške 16,50 Eur 

6.) Okresného súdu Bratislava III č.k.14C 53/2001 bol dlžník zaviazaný zaplatiť Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto sumu 758,80 Eur s príslušenstvom úrokom z omeškania a nahradiť 

trovy konania vo výške 27,- Eur. 

Nakoľko dlžník pohľadávky neuhradil, boli podané návrhy na vykonanie exekúcie súdnemu 

exekútorovi JUDr. Jozefovi Parrákovi, so sídlom Staromlynská 11, Bratislava, pod sp. zn. Ex 

29/2007, Ex 31/2007, Ex 32/2007, Ex 64/2007, Ex 65/2007 a Ex 39/2009. 

Exekučné konania boli zastavené v zmysle ustanovenia § 2 ods.1, písm. a) zákona č. 233/2019 

Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní, vzhľadom ku skutočnosti, že uplynula 

rozhodná doba. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 

1. ) 39,73 Eur  

spolu s príslušenstvom, vo výške 138,50 Eur (úroky z omeškania vo výške 105,50 Eur za 

obdobie odo dňa 16.07.2007 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 22.04.2020 

trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 

Eur) 

2. ) 22,04 Eur 

spolu s príslušenstvom, vo výške 127,- Eur (úroky z omeškania vo výške 94,- Eur za 

obdobie odo dňa 16.11.2007 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 22.04.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 

Eur) 

3. ) 39,73 Eur  

spolu s príslušenstvom, vo výške 148,- Eur (úroky z omeškania vo výške 115,50 Eur za 

obdobie odo dňa 10.01.2007 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 03.08.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 

Eur) 

4. ) 97,79 Eur  

spolu s príslušenstvom, vo výške 237,50 Eur (úroky z omeškania vo výške 202,50 Eur za 

obdobie odo dňa 20.10.2007 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 15.04.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 

Eur). 

 



5. ) 51,38 Eur  

spolu s príslušenstvom, vo výške 233,- Eur (úroky z omeškania vo výške 200,50 Eur za 

obdobie odo dňa 07.07.2007 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 03.08.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 16,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 

Eur). 

6. ) 758,80 Eur  

spolu s príslušenstvom, vo výške 1.243,50 Eur (úroky z omeškania vo výške 1.200,- Eur 

za obdobie odo dňa 07.07.2007 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 03.08.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 27,- Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 

Eur). 

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 bude od vymáhania pohľadávok trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne. nakoľko v zmysle § 2 ods.1 písm.a) zákona 

č.233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 

17.) SLOVAK AKTUAL s.r.o., 

Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III č. k. 20Cb /83/2011 bol dlžník zaviazaný zaplatiť 

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sumu 8.302,58 Eur spolu s príslušenstvom, úrokom z 

omeškania a nahradiť trovy konania. Nakoľko dlžník pohľadávku neuhradil, bol podaný návrh 

na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi Mgr. Vladimírovi Cipárovi, so sídlom Vazovova 

9, Bratislava, pod sp. zn. Ex 908/2012. 

Exekučné konanie bolo dňa 11.06.2020 zastavené v zmysle ustanovenia § 2 ods.1, písm. a) 

zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní, vzhľadom ku skutočnosti, 

že uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 

8.302,58 Eur 

spolu s príslušenstvom, vo výške 6.711, 91 Eur (úroky z omeškania vo výške 6.196, 91Eur 

za obdobie odo dňa 27.02.2012 do dňa ukončenia exekučného konania, t.j. do 11.06.2020, 

trovy súdneho konania vo výške 498,50 Eur a trovy exekučného konania vo výške 16,50 

Eur). 

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 bude od vymáhania pohľadávky trvale upustené, 



pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne.“, nakoľko uplynula rozhodná doba a suma 

vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur nakoľko v zmysle § 2 ods.1 písm.a) zákona 

č.233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 

18.) FS PARK s.r.o., (v súčasnosti Pactian s.r.o.,) 

Mestská časť ako príslušný správny orgán vyrubil na základe rozhodnutia zo dňa 11.02.2015 č. 

PA/r-1025/2015/Rozh. dlžníkovi zaplatiť pokutu vo výške 500,- Eur za porušenie ustanovenia 

§ 6 ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.5/2001 zo 

dňa 16.10.2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach 

služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v znení neskorších predpisov. 

Nakoľko dlžník pohľadávku neuhradil, bol podaný návrh na vykonanie exekúcie súdnemu 

exekútorovi JUDr. Jozefovi Liščákovi, so sídlom ul. Československej armády 23, 974 01, 

Banská Bystrica. Exekúcia bola vedená pod spisovou značkou Ex 40/2016. 

Exekučné konanie bolo dňa 14.05.2021 zastavené v zmysle ustanovenia § 2 ods.1, písm. a) 

zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní, vzhľadom ku skutočnosti, 

že uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 

Naša aktuálna pohľadávka predstavuje sumu: 

500,- Eur 

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 bude od vymáhania pohľadávky trvale upustené, 

pretože cit.: „ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne. nakoľko v zmysle § 2 ods.1 písm.a) zákona 

č.233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov uplynula rozhodná doba a suma vymožená v exekúcii predstavuje čiastku 0,- Eur. 
 

 

 


