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   Návrh  na  uznesenie 

   mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  zo dňa  26.06.2014 
       ____________________________________________________________________________ 

 
 
 

       K bodu:  Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v mestských    
                       nájomných bytoch za obdobie do 31.12.2013 s návrhom opatrení na postupné 

vysporiadavanie pohľadávok. 
 

 

                                                                                                                           
      M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o 

               

I. K o n š t a t u j e,  ž e  

mesto Liptovský Mikuláš zabezpečuje vymáhanie pohľadávok vzniknutých z nedoplatkov 
na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov rôznymi spôsobmi. Neustále 
vynakladá úsilie riešiť zložitú situáciu neplatičstva, o čom svedčí aj uzavretie zmluvy 
s advokátskou kanceláriou FIAČAN & PARTNERS, s.r.o., obnovená spolupráca s JUDr. 
Hamorskou a taktiež aktívne využívanie zriadenia Inštitútu osobitného príjemcu mestom 
Liptovský Mikuláš. Proces vymáhania pohľadávok sa aj naďalej reálne potvrdzuje ako 
veľmi zložitý a zdĺhavý. Sociálna a ekonomická situácia časti rodín užívajúcich nájomné 
byty sa neustále zhoršuje. Vo väčšine prípadov sa s dlžníkmi uzatvárajú dohody o uznaní 
a splatení dlhu. Pohľadávky sa ďalej zabezpečujú súdne aj exekučne, prípadne spísaním 
notárskej zápisnice.   
 
II. B e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v mestských nájomných 
bytoch s návrhom opatrení na postupné vysporiadavanie pohľadávok. 
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Dôvodová správa 

 
 
 Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v mestských nájomných 
bytoch s návrhom opatrení na postupné vysporiadavanie je predkladaná MsZ v Liptovskom 
Mikuláši v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 6. marca 2014 číslo 22/2014.  
 Táto obsahuje prehľad jednotlivých krokov smerujúcich k zabezpečeniu pohľadávok ako 
aj spôsoby vymáhania pohľadávok. Predmetom správy je taktiež aktuálny stav platenia 
nájomného a služieb spojených s užívaním bytu a návrh opatrení smerujúcich k postupnému 
vysporiadaniu pohľadávok. 

   
 
 

Mesto Liptovský Mikuláš, ako správca bytového a nebytového fondu vo vlastníctve mesta 
Liptovský Mikuláš  (od 01.01.2014) eviduje nasledovné druhy pohľadávok : 

� z nájmu a služieb spojených s užívaním bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš,  
� z nájmu za užívanie obytnej miestnosti v Ubytovni Štefánikova 1525/8, 
� z nadspotreby TÚV u nájomcov obytných miestností v Ubytovni Štefánikova 1525/8, 
� z nájmu  a služieb spojených s užívaním nebytových priestorov. 
 

 Pohľadávky sú zabezpečované rôznymi spôsobmi, pričom všetkým je rovnako venovaná 
náležitá pozornosť. Z dlhoročnej praxe sa však javí ako najzložitejšie a najzdĺhavejšie vymáhanie 
pohľadávok vzniknutých z nájmu a služieb spojených s užívaním bytov vo vlastníctve mesta 
Liptovský Mikuláš. Ide o rozsiahlu prácu, v mnohých prípadoch je to proces opakovaných 
osobných stretnutí, rozsiahlej komunikácie a jednaní, so snahou zabezpečiť pozitívny výsledok. 
Cieľom je teda úhrada nedoplatku, aj keď v niektorých prípadoch formou pravidelných 
mesačných splátok. V zmysle vyššie uvedeného je vo veci vymáhania pohľadávok pristupované 
k jednotlivým prípadom individuálne. Pohľadávky sú teda riešené niekoľkými spôsobmi, a to 
uzatváraním splátkových kalendárov, dohodami o uznaní a splatení dlhu, dohodami o pristúpení 
k záväzku,  prípadne prihlásením pohľadávky do dedičského konania. V prípadoch, kedy nie je 
zaznamenaná snaha dlžníkov spolupracovať a serióznym prístupom zmeniť daný stav veci, 
nastupujú ďalšie formy spôsobu  vymáhania pohľadávok, a to prostredníctvom právneho 
zástupcu spoločnosti, notárky, prípadne súdneho exekútora. Jedná sa o zasielanie predžalobných 
výziev, podávanie žalôb o zaplatenie, žalôb o vypratanie bytu, spisovanie notárskych zápisníc, 
ďalej zasielanie predexekučných výziev a podaní návrhov na vykonanie exekúcie. 
 Súdne vymáhanie vzniknutých pohľadávok a taktiež súdne vypratania bytov sú 
zabezpečené prostredníctvom právneho  zástupcu advokátskej kancelárie  FIAČAN  &  PARTNERS,  
s. r. o., v zmysle Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č.394/2014/SMM zo dňa 1.4.2014. 
Vymáhanie pohľadávok a riešenie vypratania bytov v exekučnom konaní je zabezpečené 
prostredníctvom súdnych exekútorov. Osvedčená je spolupráca s  JUDr. Miroslavom Šutliakom. 
Ďalej sú pohľadávky zabezpečované aj prostredníctvom JUDr. Viery Hamorskej, ktorá s dlžníkmi 
spisuje notárske zápisnice priamo na príslušnom notárskom úrade. 
  
 Mimosúdne vymáhanie nedoplatkov u neplatičov v nájomných bytoch vo vlastníctve 
mesta Liptovský Mikuláš je zabezpečované prostredníctvom pracovníkov oddelenia správy 
majetku mesta, ktoré bolo zriadené k 01.01.2014 a najnovšie aj prostredníctvom 
pracovníkov oddelenia sociálneho, ktorí sa spolupodieľajú na postupnom zavádzaní a následnom 
využívaní inštitútu osobitného príjemcu. 
 



 4 

 
Postup pri vymáhaní pohľadávok je nasledovný: 

- komunikácia pri osobných stretnutiach, 
- upomienkové konanie, 
- možnosť uzatvorenia dohody o uznaní a splatení dlhu na základe zaznamenanej žiadosti 

o možnosť splácania vzniknutého nedoplatku, 
- výpovede z nájmu bytov, 
- výzvy k odovzdaniu bytov, 
- postúpenie vymáhania pohľadávky  právnemu zástupcovi spoločnosti, 
- zaslanie predžalobnej výzvy právnym zástupcom spoločnosti, 
- podanie žaloby o zaplatenie právnym zástupcom spoločnosti (návrh na vydanie platobného 

rozkazu), 
- spísanie notárskej zápisnice na príslušnom notárskom úrade, 
- zaslanie predexekučnej výzvy právnym zástupcom spoločnosti, 
- vymáhanie pohľadávky v exekučnom konaní. 

 
 
            V súčasnosti mesto Liptovský Mikuláš už aktívne využíva inštitút osobitného príjemcu pre 
užívateľov mestských nájomných bytov. Zriadením inštitútu osobitného príjemcu sa v prípadoch, 
kedy sú užívatelia bytov poberateľmi dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, mesto Liptovský 
Mikuláš stáva príjemcom  tejto dávky a príspevkov v zmysle rozhodnutí o určení osobitného 
príjemcu. Podmienkou je platná nájomná zmluva uzavretá s nájomcom a uzavretý splátkový 
kalendár. Na základe uvedeného mesto z príspevku na bývanie, ktorý je súčasťou dávky 
v hmotnej núdzi, odvádza na svoj účet zriadený v Prima Banke nájomné a služby spojené 
s užívaním bytu a v zmysle uzavretého splátkového kalendára aj splátku pohľadávky. Cieľom je 
zamedziť vzniku ďalších pohľadávok a zároveň postupné splácanie už vzniknutých pohľadávok. Vo 
veci zavádzania Inštitútu osobitného príjemcu sa aj naďalej pokračuje aj u ďalších neplatičov, 
ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi. Aj napriek tomu, že činnosť súvisiaca so zriaďovaním 
a vedením inštitútu osobitného príjemcu je náročná a prácna, má svoj veľký význam pri 
zabezpečovaní jednotlivých pohľadávok. 
   
          V súvislosti s vymáhaním pohľadávok je nižšie uvedený prehľad o počte riešených vecí, a to 
za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013. Jedná sa o informáciu o počte a stave vymáhania 
pohľadávok o zaplatenie dlžného nájomného (príp. odplaty za užívanie bytu bez nájomnej 
zmluvy) a služieb spojených s užívaním bytu, prípadných žalobách a následných exekučných 
konaniach a o počte vypratávaných bytov, teda žalobách o vypratanie bytu s príslušenstvom 
a v súvislosti s uvedeným aj následných exekučných konaniach. 

Počet predžalobných výziev na zaplatenie: 26 
Počet predžalobných výziev na vypratanie bytu s príslušenstvom: 8 
Počet uzavretých notárskych zápisníc o zaplatenie: 13 
Počet žalôb o zaplatenie dlžného nájomného: 38 
Počet žalôb o vypratanie bytu s príslušenstvom: 4 
Počet predexekučných výziev na zaplatenie: 25 
Počet predexekučných výziev na vypratanie bytu: 1 
Počet návrhov na vykonanie exekúcie pre vymoženie dlžnej istiny s príslušenstvom: 30 
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Stav platenia nájomného za  obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 
 
 K 31.12.2013 evidujeme na mandátnom účte pohľadávky vo výške 441 848,16 €. Uvedený 
stav pozostáva z preplatkov vo výške 7 405,20 € a nedoplatkov vo výške 449 253,36 €. 
Nedoplatky sú ďalej členené na pohľadávky po lehote splatnosti a pohľadávky v lehote splatnosti, 
pričom pohľadávky po lehote splatnosti predstavujú výšku 386 174,73 € a pohľadávky v lehote 
splatnosti výšku 63 078,63 €.  

V sledovanom období od 1.1.2013 do 31.12.2013 bolo predpísané základné nájomné vo 
výške  509 420,55 € a uhradené základné nájomné vo výške  483 412,66 €.  V roku 2013 sme na 
základe vymáhania nedoplatkov zaznamenali za predchádzajúce obdobia úhrady  nájomného 
a služieb spojených s užívaním bytov  od dlžníkov približne vo výške 23 271,- €. Vo veci 
zaznamenanej výšky nedoplatkov je potrebné uviesť, že podstatnú časť neplatičov tvoria 
užívatelia bytov nachádzajúcich sa v osade Hlboké, na Športovej a Priemyselnej ulici. Výška 
pohľadávok vzniknutá u neplatičov v týchto lokalitách predstavuje približne 38,93 % z celkového 
nedoplatku na mandátnom účte. Veľkým percentom, a to vo výške približne 35,70 % sa na 
nedoplatkoch podieľajú aj pohľadávky vzniknuté u dlhodobých neplatičov, ktorí sú v súčasnosti už 
vysťahovaní. Takéto pohľadávky sú zabezpečené súdne aj exekučne, ich splatenie je však 
problematické, zdĺhavé, pretože sa jedná o ľudí v nepriaznivej sociálnej a finančnej situácii. 
Zaznamenané splátky sú teda minimálne.  

 V období roka 2013 sa nám ďalej podarilo vysťahovať, či už na základe výzvy, súdne alebo 
exekučne 13 dlhodobých neplatičov. Vysťahovaním týchto neplatičov sa zamedzilo ďalšiemu 
nárastu nedoplatkov, ktoré rôznymi prieťahmi zo strany užívateľov bytov vznikajú. Výpoveď 
z nájmu bytu bola zaslaná v troch prípadoch, kedy bola nájomná zmluva uzavretá na dobu 
neurčitú. V súčasnosti sú už nájomné zmluvy uzatvárané len na dobu určitú s tým, že u nájomcov, 
ktorí pohľadávku splácajú na základe dohody o splátkach, sa nájomná zmluva uzatvára na kratšie 
obdobie, za účelom sledovania pravidelnosti splátok a dodržiavania platobnej disciplíny. 

Stav pohľadávok k 31.12.2013 súvisiacich s mestskými nájomnými bytmi po jednotlivých  
bytových domoch je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 1. Vývoj pohľadávok za obdobie  od roku 
2006 do roku 2013 je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 2. 
  

 
Návrh opatrení na postupné vysporiadavanie pohľadávok. 
 

- Pri prideľovaní bytov zvažovať ekonomické možnosti budúcich užívateľov platiť nájomné 
a služby s tým spojené, pre jednotlivé bytové domy, nakoľko cena nájmu je tu rozdielna. 

- Intezívne pokračovať v spolupráci s ÚPSVaR v Liptovskom Mikuláši vo veci ďalšieho 
zavádzania Inštitútu osobitného príjemcu. 

- V miestnej časti Hlboké a Priemyselná, využívať rozbehnutú spoluprácu s pracovníkmi 
komunitného centra Hlboké - Nový svet, v rámci osvety ako aj upozorňovaním neplatičov 
na ich povinnosti. Rozšíriť sociálnu terénnu prácu v rómskej osade so zameraním na 
prevenciu neplatičstva (forma upozorňovania, pripomínania, stáleho sledovania plnenia 
povinností). 

- Zvážiť zvýhodnenia pre vzorných nájomníkov a užívateľov bytov, ktoré budú určitou 
motiváciou, aby bolo zrejmé, že ten kto platí môže mať nárok, na lepšie bývanie. 

- Výstavba nízkoprahového bývania, zváženie zriadenia prístreškov na bývanie, 
vypracovanie stratégie výstavby takýchto bytov, vytvorenie systému bývania rôzneho 
štandardu. 

 
 



Príloha č. 1

BD Ulica b.j. Stav k 31.12.2013 v € (pohľadávky, - záväzky)

BD-401 BD-Hlboké -30( (5 x 6 b.j.) 30 22 921,07

BD-402 BD-Hlboké /pavlač / 23 54 474,00

BD-403 BD-Hlboké/nová časť/- okále 17 39 194,55

BD-404 BD-Hlboké/stará časť/-493,492 6 4 063,33

BD-405 BD-J.Janošku-2120 13 7 432,29

BD-406 BD-Jilemnického-736 1 3 166,54

BD-407 BD-Kláštorná-149 1 -0,04

BD-408 BD-Kláštorná-150 x 154,53

BD-409 BD-Komenského-1982 29 4 285,91

BD-410 BD-M.Pišúta-1307 1 -42,41 

BD-411 BD-Nábrežie 4.apríla-4066 22 3 135,72

BD-412 BD-Nábrežie A-2-1574 1 0,00

BD-414 BD-Okoličianska-50 1 0,00

BD-415 BD-Okružná-96 1 0,00

BD-416 BD-Palúčanská-19 1 787,92

BD-417 BD-Palúčanská-51 1 75,54

BD-418 BD-Palúčanská-55 1 0,00

BD-419 BD-Palúdzka-330 3 -4,59

BD-420 BD-Palúdzka nám.SNP-321 4 468,39

BD-421 BD-Palúdzka SNP-83 x 8,07

BD-422 BD-Pavla Štraussa-762 20 26 156,52

BD-423 BD-Pobrežná-430 3 -0,40

BD-424 BD-Podtatranského-1258 2 91,96

BD-425 BD-Priemyselná-1851 12 12 741,32

BD-427 BD-Ráztocká-24 1 0,00

BD-428 BD-Ráztocká-25 1 0,00

BD-429 BD-Sládkovičova-1309 4 3 285,77

BD-430 BD-Športová (Hlboké)-1190/1 13 14 724,99

BD-431 BD-Tehliarska-154 1 101,16

BD-432 BD-ul.Pavla Štraussa-795 32 19 562,20

BD-433 BD-Vajanského 616 x -84,80

BD-434 BD-Vrbická-1011 1 1 005,34

BD-435 BD-Vrbická-292 1 0,00

BD-436 BD-Vrbická-319 1 7,20

BD-437 BD-Vrbická-330 1 0,00

BD-438 BD-Zg.Vrbického-1357 1 0,00

BD-440 BD-Pltnícka-4377 22 2 158,60

BD-441 BD-Štefánikova 1420 x 119,36

BD-443 BD-Športová-1190/2 9 9 934,69

BD-444 BD-Gaštanová 511 1 7 176,01

BD-446 BD-Štefánikova 1518 x 3 689,33

Stav poh ľadávok k 31.12.2013 súvisiacich s mestskými nájomný mi bytmi po 
jednotlivých  bytových domoch 



BD Ulica Stav k 31.12.2013 v € (pohľadávky, - záväzky)

BD-448 BD-Pobrežná-447 3 13 815,69

BD-449 BD-Senická I-4-624 2 -284,47

BD-450 BD-1.mája-1913 50 46 762,21

BD-451 BD-Eduarda Penkalu-877 30 13 095,77

BD-452 BD-Eduarda Penkalu-879 30 12 352,61

BD-453 BD-Eduarda Penkalu-878 15 -161,49

BD-454 BD-Športová-4538 12 13 940,98

BD-455 BD-Pavla Štraussa-876 34 7 614,53

BD-456 BD-Nám. osloboditeľov-78 6 1 025,56

BD-457 BD-Eduarda Penkalu-880 27 19 068,55

BD-003 BD-Nábrežie M-1884 1 60,14

BD-005 BD-Zg.Vrbického-1370 1 2 698,81

BD-012 BD-Hurbanova 1523 x -0,01

BD-014 BD-Zg.Vrbického-1369 1 1 365,74

BD-016 BD-Jesenského-1314 1 44,25

BD-026 BD-Majeríkova-1215 x 72,47

BD-029 BD-Hurbanova 1410 x 5 578,34

BD-030 BD-Hrušková -516 1 274,39

BD-038 BD-Majeríkova 741 1 1 220,96

BD-041 BD-Nábrežie G-1-1799 x 0,01

BD-044 BD-Nábrežie N-1894 1 60,14

BD-046 BD-Vrbická 1883/32 1 8 543,49

BD-047 BD-Nábrežie F-2-1797 4 344,06

BD-052 BD-Hrušková D-3-513 2 213,55

BD-064 BD-Pod slivkou 519 1 5 233,19

BD-077 BD-Brezová B-4-488 1 301,75

BD-080 BD-Nábrežie I-1-1837 1 -43,20

BD-081 BD-Opavská 619/2 x -54,80

BD-082 BD-Senická 622 x 0,02

BD-083 BD-Senická 626 2 6 185,14

BD-085 BD-Nábrežie I-4-1860 1 -74,76

BD-086 BD-Nábrežie 4. apríla 1861/12 x 570,33

BD-091 BD-Vrbická 1944 1 0,01

BD-099 BD-Žiarska N-6-635 x 930,80

BD-103 BD-Hollého-1350 2 517,18

BD-105 BD-Hurbanova-380 4 4 420,32

BD-107 BD-Kemi-629 3 607,78

BD-108 BD-J.Janošku-1876 18 25 673,99

BD-109 BD-Stodolova-1877 2 7 591,31

BD-116 BD-Morušová F-3-522 3 1 492,75

441 848,16SPOLU



Príloha č. 2

Pohľadávky Mestské nájomné byty Mesto Liptovský Mikuláš
obdobie: 2006 - 2013

sledované obdobie k celková výška pohľadávok počet mestských nájomných bytov medziročný nárast v €

01.01.2006 0 351

34 342,76 €

31.12.2006 34 342,76 €
168,89% 57 999,97 €

31.12.2007 92 342,73 €
78,27% 72 278,63 €

31.12.2008 164 621,36 €
28,55% 46 993,32 €

31.12.2009 211 614,68 €
26,12% 55 266,51 €

31.12.2010 266 881,19 € 493
25,86% 69 020,80 €

31.12.2011 335 901,99 € 569
16,30% 54 741,99 €

31.12.2012 390 643,98 € 559
13,11% 51 204,18 €

 31-12-2013 441 848,16 € 557
1,63% 7 198,44 €

 30-04-2014 449 046,60 € 555

Mestské nájomné byty - poh ľadávky
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