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Návrh na rozhodnutie o odpísaní nevvmožitel'nei pohl'adávkv

po nebohejp.Anne Snitkovej, n_ag. 03.10.193\\1)/20m1'01.69.2019
VO výškem

Na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja článok 34 —

hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami, záväzkami bod 1.2. e) a g) navrhujeme rozhodnúť

0 odpisani nevymožitel'nej pohľadávky p. Anny Snitkovej v0 výške 6499,05 €.

Odôvodnenie

Liangäsagím nggänéhosúdu v PrieVidzi é:s.1,o,18D/119J,2019-18 13,,th 311/2019ymdediéskej veci po
neb. Anne Snitkovej, ]UDr. Eleonóra Kohajdová, poverená funkciou súdneho komisára, konanie

o dedičstve zastavila, pakqlľo menovaná nevlastnila Žiadny majetok.

V Nitrianskom Pravne dňa 12.5.2020

1 príloha - kópia uznesenia o dedičstve

Spracovala: Lenka Hiščárová Centrur71505.4[71117€ #112155 (Bočné— \

U +
Schválil: Ing. Róbért ság

riaditeľ CSS — Bôrik
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Uznesenie

Okresný súd Trenčín, prostredníctvom notára JUDr. Žeimíry Pagáčovej, poverenej Okresným
súdom Trenčín funkciou súdneho komisára v dedičskej veci p0 poručiteľke menom: Alena
Kostolná, rod. Kostolná. nar. 02.10.1987, rod. _č. 876002/7430, naposledy bytom Slavnica 68,
ktorá zomrela 15.05.2019, ktorej účastníkom je: Marek Janec, rod. Janec, nar. 04.02.1984, bytom
Bánovce nad Bebravou, ]. G, Tajovského 1 10412, takto

rozhodoh

l. Konanie o dedičstve zastavuje.

II. Vydáva majetok nepatmej hodnoty, ktorý pozostáva 2:
- termínovaný vklad číslo SK98 0200 0000 0029 0262 .9093, vedený na meno: Alena

Kostolná, vo Všeobecnej úverovej banke. a.s.. Bratislava, Mlynské nivy 1, IČO: 31 320 155
so všetkými právami a povinnosťami. so zostatkcm ku dňu smrti poručiteľky 'vo výške 80117
Eur s prísiušenstvom

- hotovosť na depozimom účte, vedená vCen’tre sociálnych služieb - SLOVEN, 018 54
S1avnica 68, na meno: Alena Kostolná, v0 výške 605.99 €

- záväzok Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-
Petržaika, voči poručitel'ke. 'vo výške 22.22 €

Marekovi Jancovi, rod. Janec, nar. 04.02.1984, bytom Bánovce nad Bebravou, J. G. Tajovského
1104/2, ktorý sa postaral o pohreb poručiteľky.

III. Určuje notárovi JUDr. Želmíre Pagáčovej. so síd1om notárskeho úradu na adrese: Dubnica
nad Váhom, Fándlyho 13018, ako súdnemu komisárovi, odmenu a náhradu hotových výdavkov
vrátane DPH spoiu v sume 23,28 Eur, ktorá bude po právoplatnosti uznesenia poukázaná na účet
notára, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. pod číslom: SK84 0900 0000 0000 6372 8752, variabilný
symbol: 1112019, z prostriedkov štátu.

IV. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby vyplatila z rozpočtových prostriedkov odmenu
a náhradu hotových výdavkov vo výške 23,28 € súdnemu komisárovi JUDr. Želmíra Pagáčovej na
účet č. SK84 0900 0000 0000 6372 8752, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.. pobočka Dubnica nad

Váhom p0 prévoplatnosti tohto uznesenia.

Odôvodnenie

1. Okresný súd Trenčín podľa § 161 ods. 1 zákona č. 16112015 Z. z. Civilného
mimospomvého poriadku (ďalej len „CMP'“) poveril notára JUDr. Želmíra Pagáčovú, aby ako súdny
komisár konal a rozhodoval vo veci prejednania dedičstva po poručiteľke Alene Kostolnej, rod.
Kostolná.

2. Podľa Potvrdenia o Iustrácii poručiteľky v Notárskom centrálnom registri závetov (NCRza)
a údajov dediča bolo zistené, že poručiteľka nezanechala závet ani listinu () vydedeni. Poručiteľka
zomrela ako slobodná, bezdetná, otec ju predzomrei. Ako jediná dedička zo zákona v 11. dedíčskej
skupine v zmysle § 474 Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
by prichádzala do úvahy matka poručiteľky Tatiana Kostolná. rod. Janecová.
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3. Podľa vyhlásenia brata poručiteľky. Mareka Janca do uipisnice o predbežnom vyšetrení
spísanej dňa 30.07.2019 a listinných dôkazov bolo zistené, že poručiteľka zanechala majetok nepatmej
hodnoty uvedený vo výroku tohto uznesenia. Podľa oznámenia Centra sociálnych služieb — SLOVEN.
018 54 Slavnica 68 na meno poručiteľky je vedená pohľadávka CSS - SLOVEN voči poručiteľke za
sociálne služby vo výške 3 937.13 € (dšh poruéitel’ky).

Opohxeb poručiteľky sa postaral Marek Janec, rod Janec ktorý uhradí! náklady spojené
s pohrebom poručiteiky v celkovej výške 360-- Eur.

4 Podľa 8 188 ods. 1 CMP ak poručitel zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak
majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže
ho súd vydať tomu, km sa postarai o pohreb, a konanie () dedičstve zastaviť. Podľa § 188 ods. 2 CMP,
ak ten. kto sa postaral o pohreb poruéitel’a. s prevzatím majetku nesúhiasí, alebo ak je sporné, kto sa
postaral o pohreb, súd majetok projedná ako dedičstvo.

5. Vzhľadom k tomu, že Marek Janec, rod. Janec, do Vyhlásenia —- Súhlas s vydaním majetku
nepatrnej hodnoty, zo dňa 30.07.2019 vyhlásil, že súhlasí s prevzatím majetku poručiteľky nepatmej
hodnoty, preto súd podľa § 188 ods. 1 CMP rozhodol tak, akoje uvedené v0 výroku tohto uznesenia.

6. Podl'a § 47 CMP. trovami konania sú aj odmena notára za vykonané úkony súdneho

komisára a jeho účelne vynaložené hotové výdavky. Odmena notára za vykonané úkony súdneho
komisára v konaní o dedičstve a náhrada jeho hotových výdavkov boli určené podľa § 50 a 58 CMP a
§ li 3 § 18 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 3!/1993 Z. z. oodmenách
a náhradách notárov v znení neskorších predpisov. Notárovi patrí odmena za vykonané úkony
súdneho komisára v tejto dedičskej veci vo výške 13,-— Eur, náhrada hotových \ýdavkov vo výške
6.40 Eur, spolu 19.40 Eur, DPH 20 % v0 výške 3,88 Eur, spolu v sume 23,28 Eur. Hotové výdavky
súdneho komisára pozostávajú z poštových telekomunikačných a iných vydavkov. V zmysle § 50
ods. 4 CMP, \; ostatných prípadoch, ak sa konanie () dedičstve zastavilo podľa § 188 ods. 1 CMP, platí
odmenu notára a jeho hotové výdavky štát. Podľa § 58 CMP. o nároku na náhradu a o výške trov
konania rozhoduje súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí,

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podat" odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia u notára
JUDr. Želmíry Pagáčovej, povereného Okresným súdom Trenčín funkciou súdneho
komisára. Odvolanie musí obsahovať náležitosti podl'a §363 a 364 zákona č. 160/2015 2.2
Civilného sporového poriadku.

Dubnica nad Váhom dňa 30.06.2020

JUDr. Želmíra Pagáčová
notár - súdny komisár
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Okresný súd Trenčín

poverený notár JUDr. Želmíra Pagáčová

Doložka právoplatnosti

Uznesenie
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