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Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo
a) súhlasí s trvalým upustením od vymáhania pohľadávky vo výške 1.774,49 eur voči Beáte
Véghovej
b) schvaľuje odpis pohľadávky vo výške 1.774,49 eur
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Dôvodová správa
Návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky je spracovaný v súlade so Zásadami
vymáhania nedaňových pohľadávok v mestskej časti Bratislava–Rusovce (ďalej len „Zásady“)
a v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
V zmysle čl. IX. bod c) Zásad, je mestská časť oprávnená trvalo upustiť od vymáhania
pohľadávok, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, prípadne jej
vymáhanie je neefektívne.
Ide o pohľadávku vo výške 1.774,49 eur, po bývalej nájomníčke v bytovom nájomnom
dome na ulici Pohraničníkov 60 v Bratislave–Rusovciach, ktorá vznikla z titulu neuhradeného
nájomného a služieb spojených s užívaním bytu č. 29, dohodnutého v nájomnej zmluve č.
09160007/2005-29 zo dňa 1.12.2005 v znení dodatkov. Po ukončení užívania bytu bolo B.
Véghovej doručené riadne vyúčtovanie zloženej garancie na nájom s odpočítaním
nehradených záväzkov. Celkový nedoplatok po skončení nájmu bol vyčíslený v sume 5.680,06
eur.
Vo veci dlžnej sumy bolo následne rozhodnuté nasledovne:
1, Okresný súd Bratislava V, vydal Rozsudok č. 15C308/2014-150 (právoplatnosť
nadobudlo 14.6.2016), ktorým rozhodol, že B.Véghová je povinná uhradiť mestskej časti sumu
1.774,49 eur.
Pohľadávka pozostáva zo vzájomného započítania garancie vo výške - 3.565,48 eur
a nehradených záväzkov:
- nájomné a služieb spojených s užívaním bytu vo výške 4.550,47 eur,
- náhrada spôsobenej škody vo výške 789,50 eur
2, Miestne zastupiteľstvo MĆ Bratislava-Rusovce uznesením číslo 313 zo dňa 29.6.2017
súhlasilo s trvalým upustením od vymáhania pohľadávky a s odpisom pohľadávky voči B.
Véghovej vo výške 4.085,57 eur.
Mestská časť Bratislava-Rusovce vymáhaním pohľadávky vo výške 1.774,49 eur (istiny),
poverila Advokátsku kanceláriu Fiľo & Partners s.r.o.
Súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová k veci vypracovala Informáciu o stave
exekučného konania vedeného pod spis. značkou EX 52/2016 zo dňa 4.9.2018, ako aj podala
následnú informáciu podľa ktorej dlžníčka je podľa lustrácie cez Sociálnu poisťovňu
nezamestnaná a nepoberá žiadne dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou. Povinná ma
zriadený účet v ČSOB banke a. s., na ktorom sú blokované sumy od súdnych exekútorov, príp.
bankou vo výške 120.110,49 EUR. Povinná je vlastníkom ornej pôdy vo veľmi nízkom
spoluvlastníckom podiele (1/64) a predmetný list vlastníctva je zaťažený exekučným záložným
právom.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme, aby MZ MČ Bratislava– Rusovce v
súlade s IX. ods. 1 písm. c) Zásad súhlasilo s trvalým upustením od vymáhania pohľadávky
vo výške 1.774,49 eur voči B. Véghovej a následne schválilo odpis tejto pohľadávky.
Prílohy:
Informácia o stave exekučného konania vedeného u súdneho exekútora JUDr. Ivana
Kráčalík Pohovejová k 4.9.2018
V Bratislave 11.9.2018
Jana Hlušeková
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