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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ......../2021
zo dňa 11. 06. 2021

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A

súhlasí

s upustením od vymáhania pohľadávky evidovanej Domovom sociálnych služieb
a zariadenia pre seniorov Pezinok, so sídlom Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok voči dlžníkovi
menom JUDr. Andrej Ivan Beladič v sume 42.978,41 EUR ku dňu 04.03.2021 vrátane jej
navýšenia z dôvodu úrokov z omeškania ku dňu uzatvorenia dohody o vyporiadaní záväzku
medzi Domovom sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Pezinok, so sídlom Hrnčiarska
37, 902 01 Pezinok a dlžníkom JUDr. Andrejom Ivanom Beladičom,
za podmienky, že dohoda o vyporiadaní záväzku bude obsahovať:
- záväzok dlžníka uhradiť sumu vo výške 3.000,- EUR z titulu časti istiny pohľadávky,
- záväzok dlžníka uhradiť sumu vo výške 3.000,- EUR z titulu náhrady úrokov a poplatkov,
- záväzok dlžníka uhradiť na účet súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého všetky trovy
exekučného konania.

B

ukladá

riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu a podpis
rozhodnutia o upustení od vymáhania pohľadávky.
Termín: do 30 dní schválenia uznesenia

Dôvodová správa
Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“), prijal dňa 01.12.2020 žiadosť o upustenie
od vymáhania pohľadávky (ďalej len „žiadosť“) Domova sociálnych služieb a zariadenia pre
seniorov Pezinok, so sídlom Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok (ďalej len „DSS“). DSS v zmysle
žiadosti požiadala v zmysle čl. 21 ods. 1.) zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
BSK o súhlas s upustením od vymáhania pohľadávky. DSS v žiadosti uviedla, že predmetná
pohľadávka vznikla z dôvodu, že DSS uzatvorila s JUDr. Andrejom Ivanom Beladičom,
kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bolo dodanie motorového vozidla Citroen Jumper HDI
s termínom dodania v roku 1998. Dlžník však vozidlo dodal až začiatkom októbra roku 2005,
pričom do majetku bolo účtovne zaradené dňa 12.10.2005. Predávajúci však v čase dodania
dodal iné motorové vozidlo, a to konkrétne Peugeot Boxer HDI, druhu mikrobus, vo vyššom
stupni výbavy ako pôvodne objednané vozidlo, pričom obstarávacia cena bola v prepočte
o 3.000,- eur nižšia, ako pôvodne uhradená suma za dodanie motorového vozidla.
Z uvedeného je zrejmé, že:
1. vozidlo bolo dodané s časovým sklzom 7 rokov,
2. došlo k dodaniu iného typu motorového vozidla, avšak vo vyššom stupni výbavy,
3. dodané motorové vozidlo malo nižšiu obstarávaciu cenu ako bola pôvodne uhradená
(približne o 3.000,- EUR).
DSS v období sporu (roku 1998-2002), podalo žalobu na predávajúceho, pričom na základe
takto podanej žalobe následne došlo k vydaniu rozhodnutia a začatiu exekučného konania,
ktoré je v súčasnosti vedené súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým. Stav exekučného
konania je nasledovný:
1. Exekučné konanie prebieha od roku 2002,
2. aktuálny zostatok dlžnej sumy istiny je v sume vo výške 48.978,41 EUR,
3. aktuálny zostatok trov exekúcie je v sume vo výške 6.085,58 EUR.
Riaditeľka DSS po nástupe do svojho zamestnania 1.10.2020 a po zistení tejto pohľadávky
uskutočnila stretnutie s právnym zástupcom dlžníka s cieľom ukončiť dlhotrvajúci stav
exekúcie a oboznámenia sa s dôvodmi začatia a priebehu súdneho sporu, nakoľko v DSS sa
dokumentácia k vymáhanej pohľadávke nezachovala. Na základe dohľadania informácií
riaditeľkou DSS je možné uzavrieť, že:
1. motorové vozidlo bolo dodané s omeškaním, avšak ku dňu podania žiadosti sa riadne
a plnohodnotne užíva (približne 15 rokov),
2. rozdiel v sume zaplatenej DSS v roku 1998 a reálnou hodnotou motorového vozidla
v roku 2005 je v sume vo výške 3.000,- EUR,
3. motorové vozidlo bolo dodané s oneskorením s trvaním 7 rokov,
4. aktuálny zostatok dlžnej sumy istiny je vo výške 48.978,41 EUR.
V zmysle vyššie uvedených skutočností, DSS pristúpila k podaniu žiadosti o súhlas
s upustením od vymáhania pohľadávky s tým, že dlžník uhradí rozdiel medzi zaplatenou
kúpnou cenou DSS v roku 1998 a hodnotou dodaného motorového vozidla v sume 3.000,EUR, súčasne dlžník uhradí sumu vo výške 3.000,- EUR z titulu náhrady príslušenstva (trovy
a poplatky) a dlžník uhradí všetky trovy exekučného konania.
V zmysle čl. 21 ods. 1.) zásad hospodárenia a nakladania s majetkom BSK zo dňa
23.09.2019 (ďalej len „zásady“): „Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, najmä však z
dôvodu ekonomickej neefektívnosti, nehospodárnosti môže samosprávny kraj, alebo správca
po predchádzajúcom písomnom súhlase predsedu upustiť od vymáhania pohľadávky.“

V zmysle čl. 21 ods. 3.) písm. h. zásad: „Dôvodom hodným osobitného zreteľa podľa bodu
1.) tohto článku je predovšetkým:
h. pohľadávka je tvorená len z úroku z omeškania, poplatku z omeškania alebo zmluvnej
pokuty a istina z pohľadávky je v plnom rozsahu uhradená.“
V zmysle čl. 10 ods. 1.) písm. e. zásad: „Schváleniu zastupiteľstvom podliehajú úkony
vymedzené v § 9 ods. 3 Zákona a týchto Zásad v nasledovnom rozsahu:
e. prevody hnuteľného majetku z/do vlastníctva samosprávneho kraja nad zostatkovú
hodnotu 35.000,- EUR“.
Vyššie citované ustanovenia zásad hospodárenia s majetkom BSK vyplýva, že
správca samostatne, alebo po predchádzajúcom písomnom súhlase predsedu, môže
rozhodnúť o upustení od vymáhania pohľadávky z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Nakoľko výška odpúšťanej pohľadávky, po odpočítaní úhrady sumy 6.000,- EUR dlžníkom,
predstavuje sumu vo výške 42.978,41 EUR a vychádzajúc z premisy, že zastupiteľstvo BSK
rozhoduje o nakladaní s majetkovými právami nad hodnotu 35.000,- EUR, predkladáme
Zastupiteľstvu BSK tento materiál na schválenie.
V prípade jeho schválenia dôjde k uzatvoreniu dohody o vyporiadaní záväzku medzi
Dlžníkom a BSK v zastúpení správcu DSS, predmetom ktorej bude záväzok dlžníka uhradiť
sumu vo výške 3.000,- EUR z titulu zostávajúcej časti istiny, a sumu vo výške 3.000,- EUR,
z titulu úhrady poplatkov a častí náhrady úrokov. K podpisu tejto dohody dôjde až potom, ako
dlžník predloží podpísanú dohodu medzi ním a súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým,
na základe ktorej dlžník uhradí všetky trovy exekúcie na účet súdneho exekútora.
Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme Zastupiteľstvu BSK materiál
na schválenie.
Prílohou materiálu sú:
1. žiadosť o upustenie od vymáhania pohľadávky DSS Pezinok zo dňa 18.11.2020
spolu s prílohami,
2. Vyčíslenie stavu pohľadávky súdnym exekútorom zo dňa 04.03.2021.

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
„na upustenie od vymáhania pohľadávky voči dlžníkovi JUDr. Andrej Ivan Beladič“
Názov komisie

Finančná komisia

Stanovisko komisie k návrhu
materiálu

Hlasovanie

Komisia odporúča Z BSK
prerokovať predložený materiál
a schváliť v predloženej
podobe

Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí

Komisia odporúča Z BSK
prerokovať predložený materiál
a schváliť v predloženej
podobe

Komisia majetku, investícií a verejného
obstarávania

Komisia odporúča Z BSK
prerokovať predložený materiál
a schváliť v predloženej
podobe

Akceptované /
Neakceptované
6
6
0
0
0
10
10
0
0
0
5
5
0
0
0

Zapracované /
Nezapracované

