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Bratislavslcý
SamospráVny kraj
Sabinovská 16
P.O. BOX 106
820 05 Bratislava

Vec: žiadosť o upustenie od vymáhania pohlädávky

obraciam sa na Vás so žiadosťou o upustenia od vymáhania pohl?dávky.
Popis pohl'adávky:
JUDr' Andrej lvan Beladič, ako konatel'spoločnosti BBc AUT6, s.
r. o. Bratislava
uzatvoril s Domovom sociálnych služieb Hestia Pezinok dodávatel,skú
zmluvu
o dodaní motorového vozidla Citroen Jucmper HDI, v prevedení
mikrobus. Vozidlo
malo byť dodané najneskôr do konca rok a 1998.
Dodanie predmetného vozidla sa však uskutočnilo až začlatkom
októbra 2oo5, pričom
do základných prostriedkov bolo zaradené 12.10.2005' Dodaný
bol iný ýp vozidla,
a to Peugeot Boxer HDI, mikrobus, pričom toto vozidlo bolo
vo vyššom stupni Wbavy
ako pôvodne objednané vozidlo, pričom ale finálna obstarávacia
cena bola v prepočte
o cca 3 tisíc eur nižšia,ako pôvodne uhradená suma za toto
vozidlo.

Uvedeným konaním vznikti tieto skutočnosti/ dôvody vzniku pohlhdávky:

_
_

Vozidlo bolo dodané s časor,ným sklzom 7 rokov (dôvod nevieme
uviesť)
Vozidlo bolo síce inej značky, ale vyššej kvaliý a r,nýbavy
Reálne dodané vozidlo malo nižšiuobsiarávu.iu .unu
ako bola pôvodne
dodávatelbvi uhradená (rozdiel v prepočte na eurá cca
E.ooo,-éi

Úľony, ktoľésa vykonati na vymoženie
V danej veci prebehli súdne konania a začalo sa exekučné
konanie vedené JUDr.
Rudolfom Kruým (právna agenda k prípadu, ktorá je aktuálne
dostupná, bo|u daná
k dispozícii právnemu úseku BsK), a toto
vedenďdodnes,
pričom aktuálny stav je
3e
nasledovný:

-

_

Exekúcia prebieha od roku 2oo2
Aktuálne exekútor vymáha čiastku prevyšujúcu sumu 67.ooo,-eur,
okrem
iného exekútor aj zablokoval povinnému m-ožnosťnakladať
pozemkom,
s
ktorého je spoluvlastníkom s dälšímisúrodencami
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prevzala 1' oKóbra
Ako poverená vedením DSS a ZPS v Pezinku som túto agendu
som
2o2o.V snahe vec doriešiť čo najskôr a uspokojirným spôsobom, zrealizovala
aby som sa bližšie
stretnutie s právnym zástupcom äunĺLuJUDr. Annou Svatošovou,
nie je k prípadu
oboznámila s prípadom, nakol'ko v archíve nášho zariadenia
kompletná agenda.

Sumarizácia skutočností, Koré považujeme za kl'účové:

- Vozidlo bolo nakoniec dodané a do dnešného dňa je riadne a plnohodnotne
užívané,t. j. je užívané15 rokov
- Rozdiel v sume bol cca 3 tisíc eur, teda istina, Korá nebola splatená
(respektíve vrátená, predstavuje túto sumu)
- Vozidlo bolo dodané s oneskorením oproti dohodnutému termínu o 7 rokov
_ Čiastka aktuálne vymáhaná exekútorom V sume vyššej ako 67.000,_ eur

V zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského
samosprávneho kraja, navrhujem nasledovný postup:

_

Beladičom
Uzatvoriť s povinným (teda dlžníkom)JUDr. Andrejom Ivanom
tom, že:
dohodu o vyporiada ní záväzku, predmetom ktorej bude dohoda o
povinný bezodkladne dohradí veritel'ovi chýbajúcu časťistiny V sume
3.000,- eur
povinný zaplatí veritelbvi sumu d?lších3.ooo,-€ ako náhradu úrokov
a poplatkov vrátane ostatných finančných náležitostí
povinný uhradíexekútorovi všetky administratívne náklady spojené
pod sp.zn.
s celým doteraz vedeným exekučným konaním vedeným

o
o
o

EX16088/18
Za dôvody hodné osobitného zretel'a považujem tieto faký:

-

_

Exekučnékonanie truá už 18 rokov
predstavoval
Skutočný rozdiel V cene predmetu zákazky (motorového vozidla)
je podl'a môjho
sumu 3.oo0,-€, a teda aktuálne vymáhaná suma 67.000,_ €
osobného názoru nehoráznou, o to viac, že sme zariadenie pos$ĺtujúce
sociálne služby, dbajúce o vysokú etiku a spoločensky morálne akceptované
formy práce a jednania
Poviňný/dlžníkJUDr. Andrej lvan Beladič, je, podl? informáciĹ ktoré mi
sprostredkovala jeho právná zástupkyňa JUDr. Anna Svatošová, aktuálne
vážne, dlhodobochoď s problematickou prognózou uzdravenia, z čoho by
potenciálne wpl'ŕvala d?lšia možnosťdo budúcnosti, a to riešenie veci aj
v rámci prípaonéno dedičskéhokonania, čo by vec opäťčasovo predlžovalo
a aj inak komPlikovalo

DoMoV sooÁLNYcH sLUŽlEB A ZARIADENlE PRE sENloRov PEzlNoK
Hrnčiarska 37, 9o2 01 Pezinok
Tel.: o33 / 6qS zo zze-mail : dssazps.pezinok@centrum.sk
rČ0 : 317 7o3 98Registľačnéčísloz s9/zoog/s - soc
Pľávna forĺna: Rozpočtová oľganizácia

V súvislosti so všethým vyššieuvedeným sa preto na Vás obraciam so žiadosťou
o pomoc pri doriešenídanej Veci, pričom návrh riešenia popisujem vyššie.
Vopred vám d'akujem za pomoc a spoluprácu
S pozdravom

sociáln

rluňĺrb

riadením DSS a ZPS Pezinok
Prílohy:
1/ návrh Dohody o vysporiadanízáväzku, s prílohou č. 1 (Popis záväzku)
2l návrh Vysporiadania záväzku z exekučného konania, sp.zn.:Ex 16088/18
3/ Prehlhd vymáhaných pohl'adávok od exekútora

Dohoda o vyspoľiadaní záxäzku

uzavretápodl'a ustanovenia $ 51 a nasl. občianskeho zákonníka
medzi účastníkmi:

Bľatislavský samospľávny kľaj
sídlo: Sabinovská ul. č. 16, Bratislava
adľesa na doručovanie písomností: P.o. Box 16,820 05 Bratislava 25

lČo: loo 636 06
DIČ 2O2l608 369

zastupený: Mgľ. Juraj Dľoba, predseda
ako veľiteľ(ďalej len veľiteľ)

JUDľ. Andľej lvan Beladič
naľodený: 23 'I0.1957
rodné číslo:571 023 l] l7 0
trvale bytom: Škotstĺ ul. č. 48
adresa na doručovanie písomností: P.o'
ako dlžník(ďalej len dlžník)

Box 81362,810 00 Bratislava

1

čl. t.
pľedchádzajircich rokovaniach dnešného dňa veľiteľ a dlžníkuzavreli dohodu o
vyspoľiadani záväzku, ktoľéhopľedmetom je vyspoľiadanie záv'äzku, ktoľý tvoľífinančnú
kompenzáciu medzi uhľadenou kúpnou cenou dodanej veci a skutočnou cenou dodanej veci,
ako aj súvisiaceho pľíslušenstva/úroky z omeškania, tľovy konania - všetko podrobne
špecifikované v pľíloheč. l. tejto dohody/.

1' Po

2.

Dodanou Vecou je motoľové vozidlo Peugeot Boxeľ HDI, výľobnéčísloVF3ZAAMRAl74
v pľevedení mikľobus, ktoľébolo prevzaté azaľadené do pľevádzky veriteľom (užívatel'om)
Domov sociálnych služieb a zaľiaderua pre senioľov HESTIA Pezinok' Hľnčiaľska:ul. č. 37,
9O2 01 Pezinok dňa 12.10.2005 s inventáľnym číslom6444 2H v obstarávacej cene
16.596,96 €, evidenčný list základného pľostľiedku - pľílohač. 1.

3. Celková dlžná suma, ktorú sa dlžníkzav'ázuje uhľadiť je:
istina V sume: 3 000,- € (slovom: tritisíc Eur)
na náhľadu úľokova poplatkov vrátane ostatných finančných náležitostí spolu
3 000,- € (slovom: tľitisícEuľ)

v

sume

Podľobná špecifikácra nárokov veriteľa - pľílohač. 2

4. Dlžníksazaväzuje dlŽnú sumu špeciÍikovanúv ods. 3 tejto

dohody uhľadiť na účetveriteľa
v lehote 5 pľacovných dní od podpisu tejto

č. IBAN

dohody.

cr.
1.

il.

V pľedmetnej veci bolo voči dlžníkovizačate exekučnékonanie pod spis. zn. Okľesného
súdu Bľatislava III',: 34Brl23l2002. Vymáhanie je vykonávané Exekútorským úľadom
I

JUDľ. Rudolf Krutý, Záhtadnicka ul. č. 60, 82I 08 Bratislava pod číslomkonania

EX

16088/18.

2. Na základe tejto dohody veriteľ po obdrŽaní platby od dlžníkapodľa tejto dohody sa
zaväzuje bez meškania podat' návrh súdnemu exekútorovi JUDľ. Krutému so sídlom
Exekútoľskéhoúradu Zábradnicka ul. č. 60,82| 08 Bľatislava (okresnému súdu Bľatislava
III.) návrh na zastavenie exekučnéhokonania podľa ustanovenia $ 57, ods. 1, písm. cl, fl a
ods. 4 Exekučnéhoporiadku zák. č.233/1995,Z.z'
3. Návľh navýmaz exekučnéhozáIožneho práva v katastľi nehnuteľností na LV č. 1855 kat.
Rača podá dlžníkpo pľávoplatnom zastavení exekučnéhokonania.

iz

čt. ľr.
1' Touto dohodou sú vysporiadané všetky náľoky veľiteľa proti dlŽníkovi v predmetnej veci.
Dohoda je uzavretáv súlade s právnou úpravou platnou v SR. Účastníci dohody vyhlasujú,
Že vyjadľuje skutočnúvôľu oboch stľán. Nie je uzawetá v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, ktoľé by znevýhodňovali niektoľého z účastníkov.

2. Dohodu je možnémeniť písomnými, v poradí očíslovanýmidodatkami, ktoré musia byť
potvľdené podpismi oboch účastníkova nadobudnú účinnosťdňom podpisu. V súlade s
touto skutočnosťou, každý z účastníkovk podpisu uvedie dátum podpisu tejto listiny.
3. Dohoda je vyhotovená v 6 (šiestich) vyhotoveniach, ktoré všetky majú ľovnakú dôkaznú
hodnotu; doručuje sa v jednom vyhotovení veľitel'ovi, v jednom vyhotovení DSS HESTIA
Pezinok, v jednom vyhotovení dlŽníkovi, v jednom vyhotovení do súdneho spisu okľesného
súdu Bratislava III., sp. Zn.: 34Erl23l2002, v jednom vyhotovení Exekútoľskémuúradu
JUDľ. Rudolf Krutý, Zžhradnicka 60, 82I 08 Bľatislava a okľesný úrad Bratislava
Katastľálny odboľ s návrhom navýmaz exekučného záIožneho pľáva.

V Bratislave, dňa....

V Bratislave, dňa

2020

...

Dlžník:

Veľitel':

DSS HESTIA, Pezinok

JUDr. Andľej Ivan Beladič

zaslt. Bľatislavský samosprávny kraj

2

2020

Príloha č. 1
k Dohode o vysporiadani záväzkuuzavretámedzi Bľatislavským samosprávnym krajom so sídlom
Sabinovská ul' č. 16 Bratislava ako veriteľom na strane jednej a JUDr. Andľejom Ivanom
Beladičom nar 23.10.1957 ako dlžníkomna strane druhej.

JUDľ' Andľej Ivan Beladič, ako konateľ spoločnosti BBC AUTO s.ľ.o. Bratislava uzavrel s
Domovom sociálnych služieb HESTIA Pezinok dodávatel'skú zmluvu o dodaní motoľového vozidla
Citroen JUMPER HDI v prevedení mikľobus. Túto dohodu uzavrel dňa 04.11.1998 s tým, Že
motoľovévozidlo dodá v lehote podľa vyskladnenia od impoľtétazn. Citroen, najneskôľ v lehote do
konca kalendáľneho ľoka 1 998.
Vozidlo však spoločnosťBBC Auto dodala až začiatkom októbra 2005 aDSS HESTIA
Pezinok bolo vozidlo dodané azaradené do zĺĺkladných pľostľiedkov ďŕn 12.10.2005 a to tak, že v
skutočnosti bolo dodané identické vozidlo podl'a objednávky (čo do dľuhu), avšak značky
PEUGEQT BOXER HDI, mikĺobus, a to vo vyššomstupni výbavy, predvádzací model od
impoľtéľaPSA Slovakia a.s..
Vzájomnou dohodou medzi veľitel'om a dlžníkombolo dohodnuté, že s odstupom času a v
zmysle platnej právnej úpľavybude vzniknutá pohľadávka medzi veriteľom a dlžníkomvyľiešená
nasledovne:
7

- za ľozdiel medzi

2

-

uhradenou kúpnou cenou a cenou skutočne dodanej veci: 3 000,- € (slovom:

tritisíc Euľ),
zanáhradu poplatku z omeškania za oneskorené dodanie veci 3 000,- € (slovom: tľitisíc Euľ),

teda spolu: 6 000,-

Veľiteľ:

Dlžník:
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Vyspoľiadaniezáväzku z exekučnéhokonania sp. zn.: Ex 16088/18

Uzavretá medzi:
Súdnym exekútoľom - JUDľ. Rudolf Kľuty' PhD.
adľesa: Exekútorský urad, Záhtadnicka ul. č. 60,82I 08 Bľatislava
ako na stľane jednej (ďalej len súdny exekútor)
a

JUDľ. And ľej om rvanom Beladičom, naľ. 23 .I 0.19 57
adľesa na doľučovanie písomností: P.o'Box 81362, PSČ: 810 00 Bľatislava
ako povinnýmna strane jednej (ďalej len povinný)

Predmetom tejto dohody je vysporiadanie administľatívnych nákladov spojených s exekučným
konaním vedeným na oS BA III., spis. zn.: 34Brl23l2002 avymŕútanímcestou súdneho
exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., spis.zn. EX 16088/18 pľe oprávneného: DSS HESTIA
Pezinok, Hľnčiaľskaul. č.37,902 0l Pezinok.
Povinný JUDľ. Andrej Iury Beladič pľedmet exekučnéhokonania vedeného veľiteľom
vysporiadal priamo voči VUC Bľatislavský samosprávny kľaj, v zastúpeníDSS HESTIA
Pezinok, priamym vecným plnením tak, že dodal pľedmet exekúcie ešte v ľoku 2005, ktoré
opľávnený prevzal. ostatné súčastipohl'adávky, ktoré vymáhal oprávnený proti povinnému boli
výsporiadané na zák|ade samostatnej dohody uzavretej medzi VUC BSK v zastúpeníDSS
HESTIAPezinok, v mesiaci november 2020 (priloha tejto dohody).

2.

súlade s vyššieuvedeným vysporiadaním _ vecným plnením a úhľadou odsúhlasenej
pohl'adávky vrátane všetkých ostatných nákladov pľiamo oprávnenému' si Exekútorský úľad
súdneho exekútora JUDľ. Rudolf Krutý uplatňuje náhľadu nákladov za administratívne vedenie
Eur),
exekučnéhospisu pľoti povinnému istinu v sume ........'.!)- Eur (slovom
pľoti
povinnému
veci.
v tejto
čim zanikäakýkol'vek ďalší nárok súdneho exekútoľa

V

3. Povinný súhlasís uhľadením požadovanej sumy . ............l_ Euľ, ktoru sa zaväzuje zap|atiť
súdnemu exekútorovi v lehote 5 pracovných dní od podpisu tejto dohody.

4. Touto dohodou sú vysporiadané všetky náľoky súdneho exekútora JUDľ' Rudolfa Kľutého, PhD.,
So sídlom Záhrasdnrrlícka č. 60,82I08 Bľatislava v predmetnom exekučnom konaní vedenom
pod sp.zn.

EX

1088/18.

V Bľatislave' dňa

Súdnyexekútor: ....

Povinný

ĺ.

$ľtľny*lÉkútqľJUDr. Hĺrdolľ ll{rĺĺls-FľrE,
"'
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