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Dr. Marián Kovalčík 2.6.2017

Vec: Žiadosť 0 súhlas s odpisom nevymožiteľných pohľadávok

Žiadame Vás o súhlas s odpísaním nevymožiteľných pohľadávok v súlade s Článkom 33
Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pohľadávky sú
evidované v účtovníctve SOS strojnícka Bánovce nad Bebravou ku dňu 31.5.2017.

1. VAB SIPOX a.s

a) Výška pohľadávky

Číslo Dátum Suma

faktúry vystavenia v €

24 28.2.1998 299,73

26 17.3.1998 306,08

27 17.3.1998 1 367,74

30 29.4.1998 278,75

31 29.4.1998 1310,18

34 19.5.1998 380.72

36 19.5.1998 84,72

25 9.3.1998 17,76

28 27.3.1998 9,92

29 31.3.1998 9,19

32 5.5.1998 6,67

Celkom 4 071,46

1)) Dôvod nevymožiteľnosti pohľadávky podľa Článku 33 odseku (1) bod 1.2. d) Zásad
hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Konkurzné konanie bolo
zrušené Uznesením Krajského súdu vBratislave zo dňa 8.6.2016, ktoré nadobudlo

právoplatnosť 15.7.2016. Spoločnosť VAB a.s. vkonkurze bola následne vymazaná
z obchodného registra.



c) prehľad postupu pri vymáhaní pohľadávky

- Pohľadávka prihlásená do konkurzu dňa 14.7.1998.

d) Prílohy:
- Uznesenie Krajského súdu V Bratislave č.k. 8K 32/98—72 o vyhlásení konkurzu na

majetok VAB SIPOX zo dňa 7.5.1998
- Konkurzná prihláška zo dňa 14.7.1998
- Uznesenie Krajského súdu č.k. 8K/32/1998-1631 () zrušení konkurzu za dňa 8.6.2016
- Výpis z Obchodného registra VAB a.s. V konkurze

2. Technomontáž Dušan Durík

a) Výška pohľadávky

Číslo Dátum Suma
faktúry vystavenia V €

420072 16.1.1993 636,46

b) Dôvod nevymožiteľnosti pohľadávky podľa Článku 33 odseku (1) bod 1.2. d) Zásad
hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pohľadávka sa neúspešne

vymáha formou exekúcie.

c) prehľad postupu pri vymáhaní pohľadávky

Pohľadávka bola uplatnená na Okresnom súde VTopoľčanoch. 17.3.1993 bol vydaný
platobný rozkaz Rob 158/93. Následne bolo začaté exekučné konanie. Po neúspešnej
exekúcii došlo dňa 24.4.2002 k zmene exekútora zmenené číslo exekučného konania na EX
1119/02. Podl'a vyjadrenia súdneho exekútora zo dňa 11.10.2013 je pohľadávka
nevymožíteľná. Dňa 22.11.2013 nám bolo doručené oznámenie o vykonávaní zrážok
z dôchodku povinného od Sociálnej poisťovne, podl’a ktorého je uhradenie pohľadávky

neurčité.

d) Prílohy
- Platobný rozkaz Rob 158/93 zo_ dňa 17.3.1993
- Oznámenie o zmene exekútora zo dňa 17.7.2002
- Oznámenie o stave konania zo dňa 11.10.2013
- Oznámenie o vykonávaní zrážok z dôchodku povinného zo dňa 22.11.2013
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Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci navrhovateľa: 1.) Venus Project Slovakia,
s.r.o., Viedenská cesta č. 5, Bratislava, 2.) VAB SIPOX a.s., Partizánska 73, Bánovce nad

Bebravou, proti dlžníkovi - úpadcovi: VAB SIPOX a.s., Partizánska 73, 957 11 Bánovce nad

Bebravou, o vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodoh

Súd vyhlasuje konkurz na majetok VAB SIPOX a.s., Partizánska 73, 957 11 Bánovce

nad Bebravou, IČO: 00 688 053.
Za správcu podstaty sa ustanovuje IUDr Július Koutun, so sídlom Wolkrova"J, 851 01

Bratislava.
Súd vyzýva všetkých veriteľov na prihlásenie všetkých nárokov. V prihláške nároku

musi byt uvedená výška nároku, právny dôvod jeho vzniku a jeho zabezpečenie. Veritelia sú
povinní prihlásiť nároky do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. Na nároky verite]ov, ktoré
nebudú prihlásené sa nebude brať v konkurze zretel’.

Na preskúmanie pn'hlásených pohľadávok súd nariaďuje prieskumné pojednávanie na
termín 17. 9. 1998 o 9.00 hod., č.dv. 91/ prizemie, v budove Justičného paláca, Záhradnícka

10, Bratislava.

Odôvodnenie;

Veriteľ Venus Project Slovakia s.r.o. Bratislava, v podaní zo dňa 18. 2. 1998 navrhol

vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka. Návrh odôvodnil tým, že dlžník má viac veriteľov a
nie je schopný po dlhší čas plniť svoje splatné záväzky. Dlžník — VAB SIPOX a.s., Bánovce

nad Bebravou sa k predmetnému návrhu dňa 28. 4. 1998 pripojil s tým, že je pravdou, že sa
dostal do úpadku v dôsledku druhotnej platobnej neschopnosti, ktorá pretrváva už niekoľko
rokov a v dôsledku toho nie je schopný dlhodobo plniť svoje splatné záväzky.

Z predložených dokladov súd zistil, že dlžník má viac veriteľov a nie je schopný po
dlhší čas plniť svoje splatné záväzky. Následkom týchto skutočnosti sa dostal do úpadku.

Vzhľadom na to, že dlžník má majetok, ktorý postačuje na úhradu trov konania, sú splnené
Všetky podmienky pre vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa § 1 ods. 2 a 3 a § 5 z.č.
328/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Z týchto dôvodov súd rozhodol tak ako je uvedené

vo výroku tohto uznesenia.
Za správcu konkurznej podstaty určil súd v súlade s vyhláško11c. 493/1991 Zb. v znení

neskorších predpisov zo zoznamu správcov vedenom pri krajskom súdé v Bratislave, JUDr.
Júliusa Koutuna, so sídlom Wolkrova 3 Bratislava. Ďalší postup správcu, jeho práva a
povinnosti sú stanovené z.č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Rovnako súd vyzval
veriteľov na prihlásenie svoj ich pohľadávok v stanovenej lehote. Účinky vyhlásenia konkurzu
nastávajú dňom vyvesenia tohoto uznesenia na úradnej tabuli súdu. Uznesenie sa vyvesí v
deň, keď sa vydalo. Týmto dňom sa stáva dlžník úpadcom. Oprávneníe nakladať s majetkom
podstaty prechádza na správcu, bez ohľadu na to, či dlžník podal odvolanie voči vyhlásenému

konkurzu. Právne úkony úpadcu týkajúce sa tohto majetku sú voči konkurzným veriteľom
neúčinné.
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Kto zatají vec patriacu do konkur'znej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do

konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách
dlžníka, dopustí sa trestného činu marenia konkurzného konania podl’a § 256d zák. č.
140/1991 Zb. V znení neskorších predpisov (Tr. zák.).

Veritelia dlžníka prihlásia svoje pohľadávky v lehote určenej v uznesení o vyhlásení
konkurzu, a to aj vtedy, keď sa o nich vedie súdne konanie alebo konanie o výkon rozhodnutia

alebo exekúcia to sa vzťahuje aj na veriteľov, ktorí podali návrh na vyhlásenie konkurzu. V
prihláške uvedú číselne výšku pohľadávky, jej príslušenstva, skutočnosti, na ktorých sa
prihláška zakladá, aké poradie pre svoju pohl'adávku požadujú a skutočnosti, ktorými môže
byť pohľadávka preukázaná. Súčasne uvedú, či si uplatňujú oddelené uspokojenie (§ 28) s
presným označením veci, na ktorú sa viaže právo oddeleného uspokojenia. Pohľadávku treba
uplatniť v slovenskej mene. Ak veriteľ uplatní podmienenú pohl'adávku, uvedie i podmienku,
od splnenia ktorej závisia účinky právneho úkonu. V prihláške pohľadávky, o ktorej sa vedie
spor, veritelía označia súd a uvedú spisovú značku, pri vykonatel'ných pohl’adévkach pripoja
aj rovnopis rozhodnutia (exekučný titul). Ako pohľadávku si veritelia prihlásia i trovy, ktoré
iní vznikli do dňa vyhlásenia konkurzu v konaniach prerušených podľa § 14 ods. 1 pism. d).
Prihlášky sa podávajú na súde dvojmo. Ak pohľadávka vznikla na základe písomného
právneho úkonu, treba pripojiť aj listinu o tomto úkone. Konkurzní veritelia, ktorí majú
bydlisko alebo sídlo V cudzine, sú povimgí v prihláške uviesť meno svojho zástupcu pre
doručovanie v tuzemsku, inak im zástupcú pre doručovanie ustanoví na ich náklady súd.
Účastníci sú oprávnení nahliadať do zoznamu prihlásených pohľ_adavok, ktorýv_yhotoví

správca a do dokladov o týchto pohľadávkach, úpadca sa môže vyjadriť k zostavenému
zoznamu prihlášok. Prihláška pohľadávky má pre p1ynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké účinky ako uplatnenie práva na súde. Podanie, ktoré neobsahuje meno veriteľa alebo
ktoré nie je datované a podpísané, sa nepoVažuje za prihlášku. Súd preskúma prihlášky, ktoré
boli doručené po prihlasovacej lehote, najneskôr však do skončenia prieskumného
pojednávania. Nároky veriteľov, ktoré možno prihlásiť sú vylúčené z uspokojenia, ak neboli
uplatnené najneskôr na prieskumnom poj ednávaní.

Ak plní dlžník úpadcovi po vyhlásení konkurzu a toto plnenie má tvoriť podstatu, jeho
záväzok voči úpadcovi nezaniká, ak sa plnenie nedostalo do podstaty.

P O ll Č e n Í e: Proti tomuto uzneseniuje prípustné odvolanie, ktoréje mozné podať do

15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Bratislave.
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustrié oglyolanie ustanoveným Správ-

com a známymi veriteľmi, ktorým súd doručůje toto uznesenie podľa
§ 13 ods. 3 z.č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydané v Bratislave, dňa 7. 5. 1998

JUDr. Viera Schubertová

sudkyňa

Za správnosťvyhotovenia; U i“. J 11;qu ] ‘13

 



KONKURZNÁ PRIHLÁŠKAI) . . " 'spzn. ,8K32’93
Krajského súdu v Bratislave czv.

 

V právnej veci úpadcu: ]) VAB SIPOX a.s. Bánovce nad Bebravou
 

 

prihlasuje4

konkurzný veriteľ 5)
Názov / meno priezvisko SOU stroj árske _ IČO / rodné číslo Právna forma

00891430 právnicke

 

 

 
 

Sídlo / bydlisko ( ulica, číslo, mesto - obec) Partizánska C esta 76 . PSČ
  Bánovce n/Bebravou _ _ 957 01‘

o) zástupca podl'a plnej moci'w (plnú moc priložiť k prihláške) /z:'1konný zástupca
 

   . WenoMgr. Bulík Peter Adresa Novomestského 1322 PSC

\— Bánovce n/Bebr. 957 O4 
 

v zrnysle § 20 zák.č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKV)

7)
 

pohl'gdávku v celkovej sume
122 657,20 Ska)

   
V zmysle § 20 ods. 2 v spojení s § 32 ods.2 ZKV požadujem, aby bola moja pohľadávka zaradená 9)

 

 

  

 
  

  

  

 

 

   

 

 
 

 

v sume A 1 22 657, 20 Sk ako pohľadávka .. 4 iftrieedy

vsume Sk ako pohľadávka triedy

V sume ' Sk ako pohľadávka triedy

v sume ' Sk ako pohľadávka , """"""""""""" triedy

" sume Sk ako pohľadávka . :;
\\.

V zmysle § 28 ZKV mám vyššie prihlásenú pohľadávku v sumeŠ Sk zabezpečenú
 

záložným alebo zádržným právom, prípadne obmedzením prevodu nehnuteľnosti. '0’

Konkurzni veriteiia. ktorí majú bydlisko alebo sídlo v cudzine sú povinní v prihláške uviesť meno svojho zástupcu pre doručovanie
v tuzemsku. 'Lnak1m zástupcu na doručovanie usmnoví na ich nákladu súd .. .-___

 

 

    
 

Zástupca

Meno
Adresa

. PSČ

ST"£11111? DDEGRHÉ UČfUŠTř
':"trojármbe

957 O1BŠnovce11ad Beb1avou
v Bánovciach n/B. dňa 14.7.1998 19 51 Partizanska 711

 

podpis verite.
(podpis štatutárneho za'istupcu:T o tlačok pečiatky)

V zziuime rýchleho soŕacovania údajov vyplňte i toto tlačivo (dvojmo). (obráť)
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Obchodný vestník 114/2016 Konkurzv a wrovnania Deň wdania: 14.06.2016

K014015

Krajský súd v Bratislave
Sp. zn.: 8K/32/1998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníkalúpadcu: VAB, a.s. v konkurze
SIdlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Partizánska 73. 957 11 Bánovce nad Bebravou, SR
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 688 053
Súd zverejňuje uznesenie (; zrušení konkurzu:

č.k. 8K/32/1998-1631

IČS: 1098899110

UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v _konkurznej veci úpadcu: VAB, a.s. v konkurze, sídlom Partizánska 73,
957 11 Bánovce nad Bebravou, ICO: 00 688 053, takto

rozhodol:

Súd zrušuje konkurz vyhlásený uznesením tunajšieho súdu zo dňa 07.05.1998, pod č.k.

8K/32/1998—72 z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz.

Zbavuje JUDr. Dušana Repáka. sídlom AK, Krížna 47. 811 07 Bratislava. funkcie správcu konkurznej

podstaty.

Na základe zoznamu prihlášok možno pre zabezpečenú pohl'adávku po právoplatnosti uznesenia o

zrušení konkurzu viesť výkon rozhodnutia na úpadcovo imanie.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho publikovania v

Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.

V Bratislave, dňa 08.06.2016 ' -._.gUDr. Eugen Palášthy

sudca



Výpis z obchodného registra SR
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Oddiel: Sa

Obchodné meno:

Sídlo:

|čo:

Deň zápisu:

Deň výmazu:

Dôvod výmazu:

Právna forma:

Základné imanie:

Vyhlásenie konkurzu:

Ukončenie konkurzného
konania:

Ďalšie právne
skutočnosti:

_ Dátum aktúalizácie
údajov:

Dátum výpisu:

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

VAB, a.s. v konkurze

Partizánska 73
Bánovce nad Bebravou 957 11

00 688 053

01.09.1991

07.12.2016

ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4
zákona č. 513/1991 Zb. v zneni neskorších predpisov.

Akciová spoločnosť

1 556 849 000 Sk

Dátum vyhlásenia konkurzu: 7.5.1998

Dátum ukončenia konkuuzného konania: 15.7.2016

Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K/32/1998-1631 zo dňa
08.06.2016 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu VAB, a.s. v
konkurze so sídlom Partizánska 73, 957 11 Bánovce nad Bebravou,
IČO 00 688 053, podl'a § 44 ods. 1 písm. a) ZKV a zbavil JUDr. Dušana
Repáka, funkcie správcu konkurznej podstaty. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 15.07.2016. Obchodná spoločnosť VAB, a.s. v
k_onkurze so sídlom Partizánska 73, 957 11 Bánovce nad Bebravou,
ICO 00 688 053 sa vymazáva v celom rozsahu zapísaných údajov.

09.06.2021

10.06.2021

(od:

(od:

(od:

(od:

(od :

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

(od:

Vložka číslo: 2/R

30.06.2004 do: 06.12.2016)

09.03.1994 do: 06.12.2016)

01.09.1991)

01.09.1991)

07.12.2016)

07.12.2016)

01.09.1991)

19.10.1992 do: 06.12.2016)

07.12.2016)

07.12.2016)

07.12.2016)

 

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla

sídla | Spisovej značky [ priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy

Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR

10.6.2021, 12:51
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Trenčiansky samosprávny kraj
Právne oddelenie

K Dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
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VEC:

Návrh na rozhodnutie o odpisani neumoiitel’nei pohľadávky

po nebohej klientke Centra sociálnych služieb — Bôrik p. Márii Šedíkovej, nar. 5.2.1933,
zomr. 19.11.2020 vo výške 3626,58 €

Na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja
článok 34 - hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami, záväzkami bod 1.2. e) navrhujeme
rozhodnúť o odpísaní nevymožiteľnej pohľadávky p. Márii Sedikovej vo výške 3626,58 €.

Odôvodnenie

Uznesením Okresného súdu v Prievidzi číslo 4D/144/2020-31 Dnot 7/2021
v dedičskej veci po nebohej Márii Šedíkovej, Mgr. Ivona Žilíková, poverená funkciou
súdneho komisára, konanie o dedičstve zastavila, nakoľko menovaná nevlastnila žiadny

majetok.
Pohľadávka vznikala postupne od roku 2014 z dôvodu nízkeho príjmu menovanej ako

nedoplatok na úhrade za poskytované sociálne služby v našom zariadení. Zo strany nebohej
bola snaha o zníženie pohľadávky — mesačne zo sumy životného minima doplácala na úhradu

čiastku 10,- €.

V Nitrianskom Pravne dňa 22.9.2021

I 1 príloha Uznesenie o dedičstve č. 4D/144/2020-31 Dnot 7/2021

Spracovala: Lenka Hiščárová Centrum :;0r:i..r.i[rz.;;r:/L #:1541135 -- Bóri/Q ;
\

[Ag ..áím' 519/25 '
4 , “972' L) M! ' rsíge (Prawn &
___,._..__, _;;ř'W _

Schválil: IňgJŠ ben Orság
riaditeľ CSS - Bôrik

  

 

Tel. číslo : 046/512 08 11 číslo účtuľ SK43 0900 0000 0050 2273 1106

Email: robert.orsag@csspravno.sk ICO: 00648710 DICOZ 2021117989
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Identiňkačné číslo spisu:

' 3 820204991

Uznesenie

Okresný súd Prievidza, prostredníctvom notára Mgr. Ivony Žilíkovej, povereného
Okresným súdom Prievidza funkciou súdneho komisára v dedičskej veci po poručiteľovi
Márii Šedíkovej rod. Dudášikovej nar.5.2. 1933 naposledy bytom Žltá 319/25, Nitr.
Pravno zomr. 19.11.2020 ktorej účastníkom je: Emília Dudášiková bytom Puškinova

4609/2, Martin, Centrum sociálnych služieb- Bôrik, Žltá 319/25 Nitrianske Pravno takto

rozhodoh

I. Konanie o dedičstve zastavuje.

II. Určuje notárovi Mgr. Ivone Žilíkovej so sídlom G. Švéniho 4A, Prievidza ako
súdnemu komisárovi, odmenu a náhradu hotových výdavkov vrátane DPH spolu V sume
39,36 Eur, ktorá bude po právoplatnosti uznesenia ' poukázaná na účet notára, vedený
v UniCredit Bank Slovakia a.s. pod číslom: SK28 1111 0000 0067 1234 4028, variabilný

._ SYmPQIÉZZQŠLAIEQäLÚQŠKOY štátu-

Odôvodnenie

1. Okresný súd Prievidza podľa § 161 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného
mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) poveril notára Mgr. Ivonu Žilíkovú, aby ako
súdny komisár konal a rozhodoval vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi Márii
Šedíkovej.

2. Podľa Potvrdenia o lust'rácii poručiteľa vNotárskom centrálnom registri závetov
(NCRza) bolo zistené, že poručiteľ nezanechal žiadny závet ani listinu o vydedení.

3. Švagúná poručiteľa Emília Dudášiková do zápisnice o predbežnom vyšetrení
uviedla, že poručiteľ nezanechal žiaden majetok. Zároveň bolo preverené peňažné plnenie
zkapitálového poistenia Cháron u spol. UNIQA poisťovňa, s tým, že v poistnej zmluve č.
9101001408 je dojednaná krytie vsúvislosti spreplatením nákladov za pohreb, avšak im
nebola nahlásené škodová udalosť.

Do konania bola Centrom sociálnych služieb - Bôrik, Nitr. Pravno prihlásená
pohľadávka voči Trenčianskemu samosprávnemu kraju vo výške 3.626,58 EUR.

4. Podľa § 187 ods. 1 CMP, súd konanie zastaví, ak pomčiteľ nezanechal žiadny
majetok. Preto súd podľa § 187 ods. 1 CMP rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
uznesenia.

5. Podľa § 47 CMP, trovarni 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 § 11,14 a § 18 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 31/1993 Z. z. 0 odmenách a náhradách notárov V znení neskorších predpisov. Notárovi patrí
odmena za Vykonané úkony Súdneho komisára vtejto dedičskej veci vo výške 19,50 Eur,



néhIada hotových výdavkov vo výške 13,30 Eur, spolu 32,80 Eur,- DPH 20 "% Šlo výške

6,56 Eur, Spolu v sume 39,36 Eur. Hotové výdavky.. súdneho komisára pozostávajú

zpoštových, telekomunikačných a iných výdavkov. Podl’a-§ 50 0de 4 CMP, v ostatných

prípadoch, ak- sa konanie o dedičstve zastavilo podľa § 188 ods. 1 CMP, plati odmenu notára

a jeho hotové výdavky štát. Podľa § 58 CMP, o nároku na náhradu a o výške trov konania

rozhoduje súdiv rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Poučenie:

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia

u notára Mgr. Ivony Žilíkovej, povereného Okresným súdom Prievidza funkciou

súdneho komisára alebo na Okresnom súde Prievidza alebo na Krajskom súde

Trenčín. Odvolanie musí obsahovať náležitosti podľa §363 a364 zákona č.

160/2015 Z.z Civilného sporového poriadku.

Prievidza dňa 1.7. 2021

Mgr. Ivona Žilíková
notár - súdny komisár

 



CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - Juh
Liptovská 3134/10, 911 08 Trenčín   TRENčíN

 

Trenčiansky samosprávny kraj

, Oddelenie právne, správy majetku

_ r ;; 7271 f a verejného obstarávania
* ' ' ' “' " K dolnej stanici 7282/20 A

911 01 Trenčín

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Trenčín

S/2021/168-18 Gavendová Renáta 032/6586402—5 29.09.2021

VEC: Žiadosť 0 udelenie súhlasu so spôsobom naloženia s pohľadávkou po Jane Fabovej

Centrum sociálnych služieb — Juh ako poskytovateľ sociálnej služby žiada o súhlas so spôsobom

naloženia s pohľadávkou po Jane Fabovej vo výške =3.550,32 EUR z dôvodu úmrtia dlžníka. Pani Jana

Fabová bola prijímateľkou sociálnej služby v CSS — Juh od 09.02.2018 do 31.12.2020. Dlh sa utváral

z dôvodu výšky dôchodku, ktorý nepostačoval na úhradu poskytovanej sociálnej služby.

Veriteľ Centrum sociálnych služieb — Juh si uplatnil v konani 0 dedičstve svoje práva veriteľa na

úhradu dlhu poručiteľky.

Uznesením č. 12D/100/2021-28 D not 35/2021 3121200303 zo dňa 28.07.2021, právoplatným

dňa 04.09.2021 Okresný súd v Trenčíne prostredníctvom notára Mgr. Petra Mikitu konanie o dedičstve

zastavil a rozhodol o vydaní majetku nepatmej hodnoty V0 výške =23,78 EUR p. Viere Fabovej, ktorá

sa postarala o pohreb poručiteľky.

Ing. Milada Kolárová

Riaditeľ CSS — Juh

Prílohy: Nahlásenie pozostalosti po Jane Fabovej — 1x kópia
Uznesenie o dedičstve po poručiteľke Jane Fabovej — Ix képia

 

tel.: 032 6586402-5 fax: 032 6586401

e—mail: info@csstrencin.sk
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Uznesenie

Okresný súd Trenčín, prostredníctvom notára Mgr. Petra Mikitu, povereného Okresným
súdom Trenčín funkciou súdneho komisára v dedičskej veci po poručiteľke Jane Fabovej,
rodné priezvisko Fabová, narodená 13.10.1968, rodné číslo 686013/6690, naposledy
bydliskom Trenčín - Opatová, Opatovská 202/138, ktorá zomrela 31.12.2020, ktorej

účastníkmi sú:
sestra Viera Fabová, rodné priezvisko Fabová, narodená 23.09.1965, trvale bydliskom
Trenčín - Opatová, Opatovská 202/138
sestra Danka Gáliková, rodné priezvisko Fabová, narodená 29.09.1960, trvale bydliskom

Trenčín, Námestie sv. Anny 360/18
brat Milan Fabo, rodné priezvisko Fabo, narodený 12.04.1964, trvale bydliskom Trenčín —

Opatová, Potočná 83/25
brat Peter Fabo, rodné priezvisko Fabo, narodený 02.05.1976, trvale bydliskom Trenčín —
Opatová, Opatovská 202/138, takto '

rozhodol:

I. Konanie o dedičstve z a s t a v uj e .

II. V y d á v a majetok nepatrnej hodnoty, ktorý pozostáva z:

preplatok v0 Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., vzniknutý z titulu prekročenia limitu
spoluúčasti poručiteľa na doplatkoch za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny vo

výške 23,78 EUR

Viere Fabovej, rodné priezvisko Fabová, narodená 23.09.1965, rodné číslo 655923/6134,
trvale bydliskom Trenčín - Opatová, Opatovská 202/138, ktorá sa postarala o pohreb

pbručiteľky. \

III. P r i z n á ' v a . súdnemu komisároví Mgr. Petrovi Mikitovi, Jilemnického
č. 2, 911 01 Trenčín odmenu a náhradu hotových výdavkov spolu vo výške 39,60 EUR.

IV. U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia
vyplatila z rozpočtových prostriedkov odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 39,60
EUR súdnemu komisárovi Mgr. Petrovi Mikitovi na účet SK10 0200 0000 0028 5233 6953,
vedený V0 Všeobecnej úverovej banke, a.s., pobočka Trenčín po právoplatnosti tohto

uznesenia.

0 d 6 v 0 d n e nie

1. Okresný súd Trenčín.podľa § 161 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného

mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) poveril notára Mgr. Petra Mikitu, aby ako súdny

komisár konal a rozhodoval vo veci pfejednania dedičstva po poručiteľke.



-2-

2. Podl’a Potvrdenia o lustrácii poručiteľa vNotárskom centrálnom registri závetov

(NCRza) bolo zistené, že poručiteľ nezanechal žiadny závet ani listinu o vydedení. Ako dedičia

zo zákona V III. dedičskej skupine V zmysle § 475 Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964

Zb. v znení neskorších predpisov) by do úvahy prichádzali sestry Viera Fabova, Danka

Gáliková a bratia Milan Fabo, Peter Fabo.

3. Podl’a vyhlásenia sestry poručiteľky Viery Fabovej do zápisnice o predbežnom

vyšetrení alistinných dôkazov bolo zistené, že poručiteľka zanechala majetok nepatrnej

hodnoty uvedený vo výroku II. tohto uznesenia. O pohreb poručiteľky sa postarala Viera

Fabová, ktorá uhradila náklady spojené s jej pohrebom v celkovej výške 973,48 EUR.

4. Podl’a § 188 ods. 1 CMP, ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak

majetok poručiteľa nedosahuje Výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa,

môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť.

Podľa § 188 ods. 2 CMP, ak ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, _s prevzatím majetku

nesúhlasí, alebo ak je sporné, kto sa postaral o pohreb, súd majetok prejedná ako dedičstvo.

5. Vzhľadom k tomu, že Viera Fabová - sestra poručiteľky do zápisnice o predbežnom

vyšetrení dňa 21.04.2021 vyhlásila, že súhlasí s prevzatím majetku poručiteľky nepatrnej

hodnoty, preto súd podľa § 188 ods. 1 CMP rozhodol tak, ako je uvedené V0 výroku tohto

uznesenia.

6. Podľa § 47 CMP, 'tr'ôVami'kOňá'ríiaĺSú aj o'dŕněría ri'ôtaTa za vykonané úkôriyšůdřlehó"

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 § 11 a § 18 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.

31/1993 Z. Z. 0 odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov. Notárovi patrí

odmena za vykonané úkony súdneho komisára V tejto dedičskej veci VO výške 13,00 EUR,

náhrada hotových výdavkov vo výške 20,00 EUR, spolu 33,00 EUR, DPH 20 % vo výške

6,60 EUR, spolu V sume 39,60 EUR. Hotové výdavky súdneho komisára pozostávajú

z náhrady pre Notársky centrálny register závetov 3,30 EUR, z poštových výdavkoch 8,45

EUR, poskytnuříe služby z Registra fyzických osôb 1,00 EUR, z lustrécie V registri Evidencii

vozidiel vo výške 1,00 EUR, telekomunikačných a iných výdavkov 6,25 EUR. V zmysle § 50

ods. 4 CMP, V ostatných prípadoch, ak sa konanie o 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 podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia

u notára Mgr. Petra Mikim, povereného Okresným súdom Trenčín funkciou súdneho komisára.

Odvolanie musí obsahovať náležitosti podľa §363 a 364 zákona č. 160/2015 Z.z Civilného

sporového poriadku. „:: i:".

  

..
..
"

Trenčín 28.07.2021 ! ' 1,
, aj :‘f'é Ži; %Íí—Mgr. Peter Mikita
! K\ .“ Áhotár - súdny komisár

Za správnosť vyhotove ia: \\;5__ .4"

  

   



CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB — JUH
Liptovská 10, 911 08 Trenčín   TRENČÍN

 

REG: 8/2020/99-38
Vybavuje: sociálny úsek
Telefón: 032/6586402-5

Okresný súd Trenčín
Dedičské kancelária

Piaristická 27

911 01 Trenčín

Trenčín 07.01.2021

 

VEC: Nahlásenie pohľadávky pb zosnulei Jane Fabovei, rod. č. 686013I6690 do
dedičského konania

 

V dedíčskej veci po zosnulej Jane Fabovej, zomr. 31.12.2020 Vám oznamujeme, žeCentrum sociálnych služieb — Juh (ďalej len CSS — Juh) eviduje pohľadávku po JaneFabovej voči CSS - Juh vo výške = 3.550,32 EUR. Pohľadávka voči CSS - Juh vzniklaz dôvodu nízkeho príjmu Jany Fabovej v porovnani s mesačnou úhradou v CSS - Juh.

Vprípade akýchkoľvek aktív vrámci dedičského konania žiadame vysporiadať
prednostne pohľadávku Centra sociálnych služieb — Juh. Ztohto dôvodu Vás žiadame. po skončení dedičského konania o zaslanie osvedčenia o dedičstve.

S pozdravorňa

 

Ing. Milada Kolárová
Riaditeľ CSS — Juh

 

tel.: 032 6586402-5 fax: 032 6586401
e—mail: in[0@csstrencin.sk




