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Návrh na uznesenie

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 23.10.2014

K bodu: Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch

vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš za I. polrok 2014.

Mestské zastupiteľstvo

I. Konštatuje, že

mesto Liptovský Mikuláš zabezpečuje vymáhanie pohladávok vzniknutých z nedoplatkov

na nájomnom a službách spojených s už(vaním bytov róznymi spósobmi. Vo väčšine

prípadov sa s dlžníkmi uzatvárajú dohody o uznaní a splatení dlhu. PohI‘adávky sa d‘alej

zabezpečujú súdne aj exekučne, prípadne spísaním notárskej zápisnice. Vymáhanie

pohl‘adávok v súdnom konaní je zabezpečené prostredníctvom právneho zástupcu

advokátskej kancelárie FIAČAN 8 PARTNERS, s.r.o., následne v exekučnom konaní

prostredníctvom súdneho exekútora JUDr. Miroslava Šutliaka.
Aj nad‘alej dochádza k postupnému zavádzaniu Inštitútu osobitného príjemcu mestom

Liptovský Mikuláš, a to v prípadoch, kedy sa neplatič nachádza v hmotnej núdzi. Reálny

odraz sociálnej a ekonomickej situácie časti rodín užívajúcich nájomné byty sa odráža na

ich nepravidelnej platobnej disciplíne. V súvislosti s uvedeným ide o neustále opakujúce

sa riešenie zložitej situácie neplatičstva.

II. Bene ria vedomie

Správu o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch vo

vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš za I. polrok 2014.



Dóvodová správa

Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch vo
vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš je predkladaná MsZ v Liptovskom Mikuláši v zmysle
programu rokovaní MsR a MsZ na rok 2014. Táto obsahuje prehľad jednotlivých krokov
srnerujúcich k zabezpečeniu pohľadávok ako aj spósoby vymáhania pohi‘adávok. Predmetom
správy je taktiež aktuálny stav platenia nájomného a služieb spojených s užívaním bytu.

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

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 róznymi spósobmi, pričom všetkým je rovnako venovaná
náležitá pozornosť. Z dlhoročnej praxe sa však javí ako najzložitejšie a najzdÍhavejšie vymáhanie
pohl‘adávok 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 ked‘ v niektorých prípadoch formou pravidelných
mesačných splátok. V zmysle vyššie uvedeného je vo veci vymáhania pohľadávok pristupované
kjednotlivým prípadom individuálne. Pohľadávky sú teda riešené niekoľkými spósobmi, ato
uzatváraním splátkových kalendárov, dohodami o uznaní a splatení dlhu, dohodami o pristúpení
k záväzku, prípadne prihlásením pohl‘adávky do dedičského konania. V prípadoch, kedy nie je
zaznamenaná snaha dlžníkov spolupracovať a serióznym prístupom zmeniť daný stav veci,
nastupujú d‘alšie formy spósobu vymáhania pohľadávok, a to prostredníctvom právneho
zástupcu spoločnosti, notárky, prípadne súdneho exekútora. Jedná sa o zasielanie predžalobných
výziev, podávanie žalób o zaplatenie, žalób o vypratanie bytu, spisovanie notárskych zápisníc,
d‘alej 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 8 PARTNERS,
s. r. o., v zmysle Zmluvy o poskytovaní právnych služieb Č. 394/2014/SMM zo dňa 1.4.2014.
Vymáhanie pohl‘adávok a riešenie vypratania bytov v exekučnom konaní je zabezpečené
prostredníctvom súdnych exekútorov. Osvedčená je spolupráca s JUDr. Miroslavom Šutliakom.
Ďalej sú pohl‘adávky zabezpečované aj prostredníctvom JUDr. Viery Hamorskej, ktorá s dlžníkmi
spisuje notárske zápisnice priamo na príslušnom notárskom úrade.

Postup pri vymáhaní pohl‘adávok 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,
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- výzvy k odovzdaniu bytov,
- postúpenie vymáhania pohl‘adávky 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 pohYadávky v exekučnom konaní.

V súčasnosti mesto Liptovský Mikuláš už aktívne využíva lnštitút osobitného príjemcu pre
užívatel‘ov mestských nájomných bytov. Zriadením tohto inštitútu sa v prípadoch, kedy sú
užívatelia bytov poberatel‘mi 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. Ciel‘om je zamedziť vzniku
ďalších pohľadávok a zároveň postupné splácanie už vzniknutých pohľadávok. Vo veci zavádzania
lnštitútu osobitného príjemcu sa aj nad‘alej pokračuje aj u d‘alších neplatičov, ktorí sú poberateľmi
dávky v hmotnej núdzi. Aj napriek tomu, že činnosť súvisiaca so zriad‘ovaním a vedením inštitútu
je náročná a prácna, má svoj vel‘ký význam pri zabezpečovaní jednotlivých pohľadávok.

V súvislosti s vymáhaním pohl‘adávok je nižšie uvedený prehľad o počte riešených vecí, a to
za obdobie od 1.1.2014 do 30.06.2014. Jedná sa o informáciu o počte a stave vymáhania
pohl‘adávok 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 upomienok o zaplatenie: 14
Počet predžalobných výziev na vypratanie bytu s príslušenstvom: 9
Počet uzavretých notérskych zápisníc o zaplatenie: 1
Počet žalób o zaplatenie dlžného nájomného: 12
Počet žalöb o vypratanie bytu s príslušenstvom: 3
Počet návrhov na vykonanie exekúcie pre vymoženie dlžnej istmy s príslušenstvom: 14
Počet výpovedí z nájmu bytu: 2
Počet odovzdaných bytov z titulu neplatenia: 2 (byty odovzdané po 30.06.2014)

Stav platenia nújomného a služieb spojených s užívaním bytu

K 30.06.2014 evidujeme na účte mesta pohľadávky vo výške 424 3 15,12 C. Uvedený stav
pozostáva z preplatkov vo výške 34 138,02 € a nedoplatkov vo výške 458 453,14 C.

V sledovanom období od 1.1.2014 do 30.06.2014 bob predpísané základné nájomné vo
výške 258 969,79 € a uhradené základné nájomné vo výške 246 988,03 C. V období od 1.1.2014
do 30.6.2014 sme na základe vymáhania nedoplatkov zaznamenali úhrady od dlžníkov približne
vo výške 24 015,36 C. Vo veci zaznamenanej výšky nedoplatkov je potrebné uviesť, že podstatnú
časť neplatičov aj nad‘alej tvoria užívatelia bytov nachádzajúcich sa v osade Hlboké, na Športovej
a Priemyselnej ulici. Veľkým percentom sa na nedoplatkoch podieľajú aj pohľadávky vzniknuté
u dlhodobých neplatičov, ktorí sú v súčasnosti už vysťahovaní. Takéto pohľadávky sú
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zabezpečené súdne aj exekučne, ich splatenie je však problematické, zdÍhavé, pretože sa jedná

o ľudív nepriaznivej sociálnej a finančnej situácii. Zaznamenané splátky sú teda minimálne.

Stav nedoplatkov k 30.06.2014, ktoré súvisia s užívaním mestských nájomných bytov po

jednotlivých bytových domoch je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 1.

Pre informáciu uvádzame aj vývoj nedoplatkov po jednotlivých mesiacoch za obdobie od 01-01-

2014 do 31-07-2014.

Porovnanie evidovaných stavov nedoplatkov po jednotlivých mesiacoch.

OBDOBIE NEDOPLATKYvC

K 31.12.2013 449 253,36

K 3 1.1.2014 458 394,05

K 28.2.2014 458 559,45

K31.3.2014 - 462484,31

K 30.4.2014 456 513,80

K 3 1.5.2014 449 578,08

K 30.6.2014 458 453,14

K 31.7.2014 456 541,17

Výška nvdoplatkov 5Úvjsiarich so správou mestských nájomných bytov

65000€ ---- —----

--

44057808

45000€ —-----————-- - —

40000€ ——-—-—--—_____________________ ——

3112 2013 3101 2514 2002 2014 3103 2014 30042014 31052014 3006 2014 31 072014

Vypracoval odd. SMM
30—09-2014
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Príloha č.:1

Stav nedoplatkov k 30.06.2014 po jednotlivých iuestských nájornných bytových doniocli

BD Ulica Stav nedoplatkov k 30.06.2014 v €

BD-401 BD-Hlboké -30 5 BD x 6 b.j. 24 229,35

BD-402 BD-Hlboké /pavlač/-1 23 b.j. 54 249,84

BD-403 BD-Hlboké/nová časť/-1 17 b.j. 42 957,47

BD-404 BD-Hlboké/stará časť/-493,492 6, bj. 4 410,57

BD-405 BD-J.ianošku-2120 13 bj. 6 700,15

BD-406 BD-Jilemnického-736 1 b.j. v odpr.dome 4 116,95

BD-407 BD-Kláštorná-149 1 b.j. 154,52

BD-408 BD-Kláštorná-150 1 b.j. asan. 154,53

BD-409 BD-Komenského-1982 29 bj. 4 621,23

BD-410 BD-M.Pišúta-1307 1 bj. v odpr.dome 0,00

BD-411 BD-Nábrežie 4.apríla-4066 22 bj. 3 593,94

BD-414 BD-Okoličianska-50 1 bj. 0,00

BD-415 BD-Okružná-96 1 bj. 0,00

BD-416 BD-Palúčanská-19 1 b.j. 1 069,55

BD-417 BD-Palúčansk-51 1 bj. 190,35

BD-418 BD-Palúčanská-55 1 b,j. 0,00

BD-419 BD-Palúdzka-330 2 bj. 0,56

BD-420 BD-Palúdzka nám.SNP-321 4 bj. 388,58

BD-421 BD-Palúdzka SNP-83 asan. 8,07

BD-422 BD-Pavla Štraussa-762 20 bj. 27 901,01

BD-423 BD-Pobrežná-430 1 b.j. v odpr. Dome 0,00

BD-424 BD-Podtatranského-1258 2 bj. 15,06

BD-425 BD- Priemyselná 1851 12 b.j. 14 431,71

BD-427 BD-Ráztocká-24 1 bj. 0,00

BD-428 BD-Ráztocká-25 1 b.j. 0,00

BD-429 BD-Sládkovičova-1309 4 bj. 3 674,68

BD-430 BD-Športová (Hlboké)-1190/1. 13 b.j. 15 114,20

BD-431 BD-Tehliarska-154 1 b.j. 25,29

BD-432 BD-ul,Pavla Štraussa-795 32 bj. 20 040,85

BD-434 BD-Vrbická-lOh 1 bj. 1 485,02

BD-435 BD-Vrbická-292 1 b.j. 0,00

BD-436 BD-Vrbická-319 1 bj. 14,40

BD-437 BD-Vrbická-330 1.b.j. 0,00

BD-438 BD-Zg.Vrbického-1357 1 b.j. v odpr.dome 0,00

BD-440 BD-Pltnĺcka-4377 22 bj. 4 913,82

BD-441 BD-Štefánikova 1420 1 b.j. v odpr dome 149,20

BD-443 BD-Športová-1190/2 13 bj. 11 719,58

BD-444 BD-Gaštanová 511 1 b.j. v odpr.dome 7 813,36
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BD-446 BD-Štefánikova 1518 3 623,62

BD-448 BD-Pobrežná-447 3 b.j. v odprdome 14 108,77

BD-449 BD-Senická 1-4-624 2 b.j. v odpr.dome 121,25

BD-450 BD-1.mája-1913 50 b.j. 39 675,35

BD-451 BD-Eduarda Penkalu-877 30 b.j. 13 781,62

BD-452 BD-Eduarda Penkalu-879 30 b.j. 13 403,66

BD-453 BD-Eduarda Penkalu-878 15 b.j. 2 780,61

BD-454 BD-Športová-4538 12 bj. 14 000,44

BD-455 BD-Pavla Štraussa-876 34 bj. 6 533,88

BD-456 BD-Nám. osloboditeľov-78 6 bj. 1 229,72

BD-457 BD-Eduarda Penkalu-880 27 bj. 27 792,04

BD-458 BD-Vrbická 271/29 177,35

BD-459 BD-l. mája 194/32 6. b.j. 578,06

BD-460 BD-Hviezdoslavova 1871/2 47 b.j. 507,94

BD-003 BD-Nábrežie M-1884 1 b.j. v odpr.dome 33,86

BD-005 BD-Zg.Vrbického-1370 1 b.j. v odpr.dome 2 698,81

BD-014 BD-Zg.Vrbického-1369 1 bj. v odpr.dome 1 491,10

BD-018 BD-Senická 624 2 b.j. v odpr.dome 0,01

BD-026 BD-Majeríkova-1215 1 b.j. v odpr.dome 37,99

BD-029 BD-Hurbanova 1410 5 527,89

BD-030 BD-Hrušková G-2-5l6 1 b.j. v odpr.dome 728,62

BD-038 BD-Majeríkova 741 1 220,96

BD-041 BD-Nábrežie G-1-l799 1 b.j. v odpr.dome 0,01

BD-044 BD-Nábrežie N-1894 1 bj. v odpr.dome 84,95

BD-046 BD-Vrbická 1883/32 1 b.j. v odpr.dome 8 543,49

BD-047 BD-Nábrežie F-2-1797 4 b.j. v odpr. dome 291,17

BD-052 BD-Hrušková D-3-513 2 b.j. v odpr.dome 337,63

BD-064 BD-Pod slivkou 519 1 b.j. v odpr.dome 5 233,19

BD-077 BD-Brezová B-4-488 1 b.j. v odpr.dome 64,66

BD-082 BD-Senická 622 0,02

BD-083 BD-Senická 626 2 b.j. v odpr.dome 6 185,14

BD-085 BD-Nábrežie 1-4-1860 1 b.j. v odpr,dome 130,52

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

BD-091 BD-Vrbická 1944 1 b.j. v odpr.dome 0,01

BD-099 BD-Žiarska N-6-635 2 b.j. v odpr.dome 1 750,16

BD-103 BD-Hollého-1350 2 b.j. v odpr.dome 555,95

BD-105 BD-Hurbanova-380 4 b.j. v odpr.dome 4 846,00

BD-107 BD-Kemi-629 3 b.j. v odpr.dome 1 256,75

BD-108 BD-J.Janošku-1876 18 b.j. v odpr.dome 13 025,40

BD-109 BD-Stodolova-1877 2 b.j. v odpr.dome 8 913,89

BD-116 BD-Morušová F-3-522 2 b.j. v odpr.dome 2 466,48

SPOLU 458 453,14€
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