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Návrh

uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpisanie z účtovnej evidencie Domova
pri kríži.

Dôvodová

správa

V súlade s §15 ods. 1 aods. 3 VZN č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta
SR Bratislava, v súlade s Rozhodnutím primátora 9/2021, čl. 4 ods.8 a v súlade s rozhodnutím
primátora č. 12/2016, čl. 2 ods. 1 pism. e), predkladáme návrh na trvalé upustenie od vymáhania
pohľadávok a ich odpisanie z účtovnej evidencie Domova pri kríži.

Domov pri kríži eviduje voči prijímateľom sociálnych služieb, ktorí zomreli neuhradené
pohľadávky. Na základe uznesenia, ktorým bolo dedičské konania zastavené a v súlade s
usmernením Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, MAGS OLP-27191/2013
a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, navrhuje trvalé
upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpisanie z účtovnej evidencie.
Predmetné sa týka neuhradenej pohľadávky:
po nebohej Marte Sitányiovej, pohľadávka vo výške 822,34 Eur, Uznesenie č. 65D/30/20013,
Dnot 6/2013 zo dňa 18.04.2013.

Spolu pohľadávky na trvalé upustenie od vymáhania a odpis vo výške: 822,34 Eur.
Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpisanie z účtovnej evidencie žiadame v zmysle
§15 ods. 1 pism. a) VZN - dlžnik zomrel nemajetný. Po schválení mestským zastupiteľstvom bude
predmetná pohľadávka odpísaná z účtovnej evidencie Domova pri kríži.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 340/2022 zo dňa 14. 09. 2022
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskémn zastnpiteľstvn hlavného
mesta SR Bratislavy prerokovať materiál Trvalé npnstenie od vymáhania a odpísanie
pohľadávok Domova pri kríži z účtovnej evidencie Domova pri kríži.

Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 12.09.2022

K bodu
Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova pri Kríži z účtovnej
evidencie Domova pri Kríži
Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča
MsZ schváliť návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie
z účtovnej evidencie Domova pri Kríži
Hlasovanie:
prítomní: 10 , za: 10 , proti: O, zdržal sa: O
Návrh uznesenia bol prijatý.
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 12.09.2022
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Návrh na odpis pohľadávky
D ňa 13.12.2012 prihlásil Dom ov pre seniorov Dom ov pri kríži,
konania, ktoré bolo vedené pod sp. Zn.65D /30/2013, D not 6/2013,
po poručiteľke:
Marta Sitányiová
d átu m narodenia:
naposledy bytom : D om ov pri kríži. Pri kríži 26,841 02 Bratislava,
d átu m smrti:
|

do dedičského

pohľadávku nášho zariadenia vo výške 822,34 € .
Keďže naše zariadenie neobdržalo z OS Bratislava IV žiadne uznesenie, zaslali sme
d ň a 27.11.2019 urgenciu so žiadosťou o inform áciu, či bola pohľadávka nášho
zariadenia zahrnutá do dedičského konania.
N a základe d^alšej požadavky nášho zariadenia voči OS BA IV na doručenie
uznesenia, bolo d ň a 31.01.2020 doručené nášm u zariadeniu „O svedčenie o dedičstve",
z ktorého sú zrejmé nasledujúce právne skutočnosti:
Jediným dedičom zo závetu je Pharm D r. Pavel Antolík, synovec poručiteľky.
Aktíva dedičstva spolu predstavovali hodnotu
|
Pohrebné trovy 834,72 €
P ohľadávka nášho zariadenia predstavovala čiastku 822,34 €,
Súd skonštatoval, že čistá hodnota dedičstva je O a dedičstvo je predĺžené.
Z ávetný dedič uhradil trovy spojené s pohrebom poručiteľky, preto na uspokojenie
pohľadávky nášho zariadenia sa vzťahuje ustanovenie § 470 ods. 1 O bčianskeho
zákonníka, cit:" Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané
náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli
poručiteľovou smrťou".
Do obdržania predm etného uznesenia nášm u ú stav u neboli znám e skutočnosti
uvedené vyššie, preto sm e viackrát osobne a napokon d ňa 27.11.2019 aj listom vyzvali
závetného dediča na ú h ra d u pohľadávky, avšak tieto výzvy ostali bez reakcie.
N a základe vyššie uvedených skutočností žiadam e o súhlas s odpisom pohľadávky.

Príloha č.2:
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65D/30/2013
D not 6/2013

Osvedčenie o dedičstve
JUDr. Martina Gontkovicová, notár ako súdny komisár so sídlom v Bratislave, Zochova
č. 5, na základe poverenia Okresného súdu Bratislava IV, vydávam dnešného dňa za prítomnosti
účastníka konania; PharmDr. Pavel Antolík, v dedičskej veci po nebohej menom:
Marta Sitánviová, rodená Sitányiová
|- Dúbravka,
zomrelej 07.12.2012, toto
osvedčenie o dedičstve:
I.

jf

Poručíteľka pre prípad smrti disponovala svojim majetkom závetom zriadeným
a poručiteľkou vlastnoručne podpísaným dňa 11.10.1999, za prítomnosti dvoch svedkov úkonu.
Podľa závetu celú svoju pozostalosť odkázala svojmu synovcovi PhamiDr. Pavlovi Antolíkovi,
p ratislava. Nakoľko poručiteľka zomrela bezdetná
a teda v zmysle zákona nezanechala žiadnych neopomenuteľných dedičov, bol závet vyhlásený
za platný.

/

Ako jediný dedič zo závetu prichádza do úvahy;
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1. PharmDr. Pavel Antolík,
I'
Bratislava.
Účastník po poučení podľa § 463 až § 467, § 469 a §484 Občianskeho zákonníka vyhlásil,
že dedičstvo neodmieta a je spôsobilý dediť. Započítanie neuplatňuje. Súčasne bol poučený o
povinnosti úplnvmi a pravdivými údajmi prispieť k spoľahlivému zisteniu skutkového stavu veci.
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Na základe výsledkov predbežného vyšetrenia údajov dedičov a listinných dôkazov bol
zostavený tento;
súpis aktív a pasív dedičstva:
A. Aktíva:
účet a zostatok na účte - vkladnej knižke pravidel. sporenia
Všeobecnej úverovej banke, a.s.. Mlynské nivy 1, Bratislava, vó výške 3,05 €;
- vkladná knižka a zostatok na vkladnej knižke
|A KAPITÁL,
vedenej v Slovenskej sporiteľni, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, vo výške 471,66 €, spoločný
vklad;
- vkladná knižka a zostatok na vkladnej knižke
Í KAPITÁL,
vedenej v Slovenskej sporiteľni, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, vo výške 206,14 €, spoločný
vklad;
- hotovosť uložená v denozitnei pokladni Domova pri kríži. Pri kríži 26, 841 02 Bratislava, vo
Aktíva dedičstva spolu v hodnote
I
B. Pasíva:
- pohrebné trovy vo výške 834,72 €.
- pohľadávka Domova pri kríži. Pri kríži 26, 841 02 Bratislava, vo výške 822,34 €.
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III.
V šeobecná cena m ajetku poručiteľky Je: ....................................................................................... 720,62 €
V ýška pohrebných trov a pasív dedičstva j e ;
1657,06 €
Č istá hodnota dedičstv^a je :............................................................................................................... 0,00 €
D edičstvo je predĺžené.
IV.
N adobudnutie dedičstva po poručiteľke sa potvrdzuje jediném u dedičovi zo závetu takto;
- účet a zostatok n a účte - vkladnej knižke pravidel. sporenia
Všeobecnej úverovej banke, a.s., M lynské nivy 1, Bratislava, vo výške 3,05 € s prísl.,

vo

- vkladnú knižku a zostatok na vkladnej knižke č
Ik a KAPITÁL,
vedenej v Slovenskej sporiteľni, a.s., Tom ášikova 48, Bratislava, vo výške 471,66 € s prísl.,
spoločný vklad,
- vkladnú knižku a zostatok na vkladnej knižke
Ž K A KAPITÁL,
vedenej v Slovenskej sporiteľni, a.s., T om ášikova 48, Bratislava, vo výške 206,14 € s prísl.,
spoločný vklad,
- hotovosť uloženú v depozitnej pokladni D om ova pri kríži, Pri kríži 26, 841 02 Bratislava, vo
výške 39,77 €,
nadobúda:
1. Pharm D r. P avel A ntolík,
B ratislava, v celosti.
Závetný dedič uhradil trovy spojené s pohrebom poručiteľky vo vý’ške 834,72 €, preto na uspokojenie
pohľadávky Domova pri kríži. Pri kríži 26, 841 02 Bratislava, vo \ýške 822,34 €. sa vzťahuje ustanovenie
§ 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
V.

O dm ena notára JUDr. M artiny G ontkovičovej, ako súdneho kom isára v tejto dedičskej
veci bola stanovená podľa § 13 vo w š k e 23,00 € a náhrada hotových výdavkov podľa § 18
V yhlášky č. 31/1999 Zb. vo výške 67,00 €, spolu 90,00 € - 20% DPH (18,00 €), t.j. spolu 108,00
€. Základom odm eny j e všeobecná hodnota m ajetku poručiteľa (ky), ktorý’ sa stal predmetom
dedičského konania.
O tom som ja , podpísaná notárka, toto osvedčenie vyhotovila, dedičom prečítala a
vysvetlila, načo oni predo m nou vyhlásili, že s jeho obsahom súhlasia. N a znak súhlasu potom
toto osvedčenie vlastnoručne podpísali a prevzali. Sú uzrozum ení s tým, že prvopis tohto
osvedčenia, n a ktorom sa nachádzajú ich vlastnoručné podpisy (vlastnoručné podpisy ich
zástupcov), je uložený na Okresnom súde B ratislava IV v B ratislave pod sp.zn. 65D /30/2013.
Poučenie:
Účastníci konania m ôžu do 15 dní od prevzatia tohto O svedčenia požiadať Okresný súd
B ratislava IV v B ratislave o pokračovanie v konaní o dedičstve. A k žiadosť nebude včas podaná,
toto O svedčenie nadobudne účinky^ právoplatného uznesenia o dedičstve. Právoplatnosť na
Osvedčení vyznačí konajúci súd.

%
P harm D r. P avel A n tolík v.r.
V B ratislave dňa 18. apríla 2013

JUDr. Martina Gontkovfčc
cová
Notár ako súdny komisár

