
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka Miroslava Piskela 
, nar. 26. 11. 1961, bydliskom: Lednické Rovné, prechodne: Dolná Breznica 242, o návrhu na  
vyhlásenie konkurzu na 
majetok dlžníka takto 
rozhodol 
I. Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správca: JUDr. Danica Birošová, so sídlom  
kancelárie: Piaristická 46, 
Trenčín. 
II. Predbežnému správcovi sa u k l a d a j ú najmä tieto povinnosti: zistiť majetok dlžníka;  
zistiť, či majetok 
dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a predložiť súdu 
podrobné  
písomné správy o 
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží 
správca  
súdu v lehote 
najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 
20 
dní od ustanovenia do 
funkcie a poslednú správu predloží správca súdu najneskôr 
do 25 dní od ustanovenia do funkcie. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 20. 6. 2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
Spisová značka: 28K/22/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miroslava Piskela, nar. 
26.11.1961,  
bydliskom Lednické 
Rovne, prechodne Dolné Breznica 242, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka 
takto 
ROZHODOL 
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Miroslava Piskela, nar. 26.11.1961,  
bydliskom Lednické Rovne, 
prechodne Dolné Breznica 242. 
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie  
Piaristická 46, Trenčín. 
III. Správca je p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka  
Miroslava Piskela, nar. 
26.11.1961, bydliskom Lednické Rovne, prechodne Dolné Breznica 242, ktorí majú zvyčajné 
miesto  
pobytu, trvalé 
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej  
republike, spôsobom v 
zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/200 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní. 
IV. Konkurz sa u z n á v a za malý. 
V. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu  
prihlásili svoje 
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.  
28K/22/2011 a v dvoch 



rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje 
deň  
nasledujúci po 
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 
VI. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou  
prihláškou spolu s 
prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005  
Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a  
doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch  
rovnopisoch správcovi 
na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená 
správcovi aj  
súdu do 45 dní od 
vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi  
alebo len súdu sa v 
konkurze neprihliada. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik  
práva rovnaké právne 
účinky ako uplatnenie práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do 
konkurzu  
sa považuje deň 
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Veriteľ,  
ktorého pohľadávka voči 
úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola 
za  
podmienok ustanovených 
týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho 
konkurzu.  
Toto právo musí byť v 
konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze 
uspokojiť a na  
práva z nej sa v 
konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú  
prihláškou. Pre každúpohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa 
vždy uvedie meno,  
priezvisko a bydlisko alebo 
názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia 
pohľadávky  
zo všeobecnej 
podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s  
rozdelením podľa právneho 
dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a 
podpísané  
veriteľom. Ak 
prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná  
alebo podpísaná, na 
prihlášku sa v konkurze neprihliada. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je 
zabezpečená  
zabezpečovacím právom 



(ďalej len „zabezpečený veriteľ“), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka 
bola  
podľa poradia 
rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z 
výťažku  
zo speňaženia 
majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v  
prihláške zabezpečenej 
pohľadávky, inak zanikne. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie 
aj  
druh, poradie a 
právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je 
zabezpečená, a  
sumu, do ktorej je 
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené  
zabezpečovacie právo 
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. V konkurze prihláškou uplatňujú  
pohľadávky aj veritelia 
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len „podmienená 
pohľadávka“).  
Uplatňovať práva z 
podmienenej pohľadávky však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď správcovi 
preukáže vznik  
podmienenej 
pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje 
budúce  
pohľadávky voči 
úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne  
po vyhlásení konkurzu 
pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky 
prihlasujú  
svoje budúce 
pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje tento zákon. Ak veriteľ 
prihlasuje  
podmienenú 
pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v  
prihláške podmienenej 
pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze 
neprihliada.  
Ak veriteľ podáva 
viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých  
prihláškach (ďalej len 
„súhrnný prehľad“). Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k  
poslednej podanej 
prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze 
neprihliada.  
Ak veriteľ k svojim 
viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a 
ním  
podpísanom predpísanom 



tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho  
prihlášky sa v konkurze 
neprihliada. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu  
pohľadávky určí správca 
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia 
konkurzu  
Európskou centrálnou 
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej 
referenčný  
výmenný kurz Európska 
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí  
správca s odbornou 
starostlivosťou. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak  
sa prihlasuje 
postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie 
pohľadávky  
veriteľom. Ak 
pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 
k  
prihláške pripojí aj 
vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku  
uplatnenú v prihláške 
poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky,  
stačí ich pripojiť k 
súhrnnému prehľadu. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj 
znalecký  
posudok určujúcihodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške 
nepeňažnej pohľadávky  
nepripojí, na prihlášku 
nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej 
republiky  
bydlisko alebo sídlo 
alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie  
písomností, ktorý má 
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny  
preukazujúce, že 
zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie  
písomností nezvolí, budú 
sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie 
sú  
povinní vyzvať 
veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú 
však  
povinní vydať 
veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či  
prihlášku možno podľa 
odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca  
povinný veriteľa v 
potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na  
prihlasovanie pohľadávok. 



Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške. 
Poučenie 
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom 
(§ 22  
ods. 3 zák. č. 
7/2005 Z.z.). Odvolanie sa podáva do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom 
Okresného  
súdu Trenčín písomne 
v dvoch vyhotoveniach. 
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje,  
musí byť podpísané a 
datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa 
toto  
rozhodnutie alebo 
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. 
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so 
zreteľom  
na jeho pomer k 
veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. 
Účastník  
môže uplatniť námietku 
zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené  
námietky súd neprihliada 
(§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu 
smeruje,  
dôvod, pre ktorý má 
byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia  
dozvedel. Na podanie, ktoré 
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu  
nepredkladá (§ 15a ods. 3 
Občianskeho súdneho poriadku). 
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených v zák. č.  
7/2005 Z.z. domáhať na 
súde zbavenia svojich dlhov. O možnosti oddlženia súd dlžníka primerane poučí. Dlžník 
nemá  
právo domáhať sa 
zbavenia sa svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani  
na úhradu pohľadávok 
proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu 
s  
návrhom na 
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh 
na  
povolenie oddlženia okrem 
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý 
zámer  
dlžníka vynaložiť 
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov. 
Okresný súd Trenčín dňa 21. 7. 2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 



Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Piskel 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lednické Rovne, prechodne Dolná Breznica 242, 020 61 
Lednické  
Rovne, prechodne Dolná 
Breznica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26. 11. 1961 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/22/2011 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/22/2011 
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu 
JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka Miroslav Piskel, nar. 26.11.1961, bydliskom 
Lednické  
Rovné, prechodne DolnáBreznica 242 oznamuje , že do správcovského spisu je možné 
nahliadať v kancelárii správcu na  
Piaristickej 46 , 
Trenčín, 
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Termín je potrebné si  
vopred dohodnúť na tel. č. 
032 
/658 3076. 
V Trenčíne, 04.08.2011 
JUDr. Danica Birošová – správca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Piskel 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lednické Rovne, prechodne Dolná Breznica 242, 020 61 
Lednické  
Rovne, prechodne Dolná 
Breznica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26. 11. 1961 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/22/2011 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/22/2011 
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
V OV č. 157/2011 zo dňa 15.08.2011 bol nesprávne zverejnený oznam - druh podania a to  
Doplnenie alebo zmena 
poznámky o 
spornom zápise, správne má byť druh podania Oznam o zvolaní schôdze veriteľov. 
JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka Miroslav Piskel, nar. 26.11.1961, bydlisko Lednické  
Rovné, prechodne Dolná 
Breznica 242, zvoláva podľa ustanovenia § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude 
konať v  
sídle správcu JUDr. 
Danici Birošovej na Piaristickej ul. 46 v Trenčíne dňa 14.10.2011 o 09,00 hod. s týmto  
programom: 
1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 
3. Voľba zástupcu veriteľov 
4. Rozhodovanie o výmene správcu § 36 ZKR 
5. Rôzne 



6. Záver 
Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis z  
obchodného registra. 
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a 
dokladom  
totožnosti. 
JUDr. Danica Birošová, správca. 
V Trenčíne , 10. 08. 2011 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Piskel 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lednicke Rovné, prechodne Dolná Breznica 242, 020 61 
Lednicke  
Rovne, prechodne Dolná 
Breznica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26. 11. 1961 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošova 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/22/2011 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/22/2011 
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty 
Hnuteľná vec – elektronická chladnička s mrazničkou BOSCH; rok výroby 2004; súpisová 
hodnota – 
200 €. 
Hnuteľná vec – elektrická automatická pračka WIRPOOL ; rok výroby 2010; súpisová 
hodnota 290 €. 
Hnuteľná vec – LCD televízor LG; typ 32L LG 600; rok výroby 2010; súpisová hodnota - 300 
€. 
Hnuteľná vec – plyno-elektrický kombinovaný sporák MORA 2200; rok výroby 2007; 
súpisová  
hodnota – 100 €. 
Hnuteľná vec – kuchynská linka zo stavebnicových dielov; rok výroby 2004; súpisová 
hodnota – 
200 €. 
Hnuteľná vec – detská izba zo stavebnicových dielov; rok výroby 2004; súpisová hodnota – 
100  
€. 
Hnuteľná vec – Obývacia stena zo stavebnicových dielov; rok výroby 2004; súpisová hodnota 
- 
200 €. 
Hnuteľná vec – sedacia súprava s konferenčným stolíkom; rok výroby 2002; súpisová 
hodnota 230  
€. 
Hnuteľná vec – motorová píla HUSQARNA; rok výroby 2005; súpisová hodnota 120 €. 
Hnuteľná vec – motorové vozidlo zn. PEUGEOT 205; rok výroby 1995; súpisová hodnota 
150 €. 
Hnuteľná vec – šperky zo žltého kovu – 5 ks ; súpisová hodnota 500 €. 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Piskel 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lednicke Rovne, prechodne Dolná Breznica 242, 020 61 
Lednicke  
Rovne, prechodne Dolná 
Breznica 



IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26. 11. 1961 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica BirošováSídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 
Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/22/2011 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/22/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Pozemok – druh pozemku - ostatné plochy; výmera v m2 – 54m2; štát SR; obec – Dolná 
Breznica;  
katastrálne územie – 
Dolná 
Breznica; LV č. 1061; parcela č. 758/13; bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v  
spoluvlastníckom podiele 1/1; 
súpisová hodnota – 540 €. 
Pozemok – druh pozemku - ostatné plochy; výmera v m2 – 202 m2; štát SR; obec – Dolná 
Breznica;  
katastrálne územie – 
Dolná Breznica; LV č. 1061; parcela č. 758/12; bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v  
spoluvlastníckom podiele 
1/1; 
súpisová hodnota – 2020 €. 
Spisová značka: 28K/22/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu  
Miroslava 
Piskela, nar. 26.11.1961, bydliskom Lednické Rovne, prechodne Dolná  
Breznice 242, 
ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická  
46, 
Trenčín, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie  
správcu do 
konania prvej schôdze veriteľov takto 
ROZHODOL 
Správcovi JUDr. Danici Birošovej so sídlom kancelárie Piaristická 46,  
Trenčín sa p 
r i z n á v a paušálna odmena vo výške 796,66 eura. 
Poučenie 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č.  
7/2005 
Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 16. 11. 2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Piskel v  
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lednicke Rovné, prechodne Dolná Breznica  
242, 020 61 
Lednicke Rovné 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26. 11. 1961 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/22/2011 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/22/2011 



Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku  
majetku 
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku 
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota 
Popis: v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – zrážky zo mzdy  
úpadcu v 
rozsahu v akom môžu byť postihnuté 
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac október 2011 vo výške 313,77  
€, za 
mesiac november 2011 vo výške 381,01 
€, za mesiac december 2011 vo výške 433,31 €, za mesiac január 2012 vo  
výške 392,19 
€, za mesiac február 2012 vo výške 
306,94 €, za mesiac marec 2012 vo výške 356,- €, za mesiac apríl 255,97 €,  
za mesiacmáj 2012 vo výške 305,54 € 
Dátum zapísania: 29.6.2012 
Typ súpisovej zložky majetku : Iná majetková hodnota 
Popis: nespotrebovaná časť preddavku zloženého úpadcom 
Súpisová hodnota : 394,75 € 
Dátum zapísania: 29.6.2012 
JUDr. Danica Birošová, správca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Piskel v  
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lednické Rovne, prechodne Dolná Breznica  
242, 020 61 
Lednické Rovne, prechodne Dolná Breznica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26. 11. 1961 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/22/2011 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/22/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku  
majetku 
Peňažná pohľadávka 
Suma : 1.280,00 EUR 
Právny dôvod: Neuhradená suma , ktorá vznikla na základe Uznesenia  
Okresného súdu v 
Trenčíne č.k.17C/48/2011-22 zo dňa 
22.05.2012 o schválenie zmieru vo veci vyporiadania bezpodielového  
spoluvlastníctva 
manželov . 
Dlžník: Alica Piskelová 
Sídlo: bytom Staré Dvory 72, Lednické Rovne, prechodne Dolná Breznica 242 
Nar.: 21.04.1960 
Zapísané: 21.09.2012 
 
 
 
 
 



 
Doplnenie všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložk u majetku 
 
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota  
 
Popis: v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. –zrážky zo mzdy 
úpadcu v rozsahu v akom môžu by ť postihnuté 
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 
 
+-------------------------------------------------- ------------------------
-+ 
|P. č.|Popis                           |Súpisová hodnota |mena|Dátum 
zapísania| 
|----+--------------------------------+------------ ----+----+--------------
-| 
|25. |Zrážka zo mzdy za jún 2012      |325,19          |€   |30.10. 2012    
| 
|----+--------------------------------+------------ ----+----+--------------
-| 
|26  |Zrážka zo mzdy za júl 2012      |281,19          |€   |30.10. 2012    
| 
|----+--------------------------------+------------ ----+----+--------------
-| 
|27. |Zrážka zo mzdy za august 2012   |318,33          |€   |30.10. 2012    
| 
|----+--------------------------------+------------ ----+----+--------------
-| 
|28. |Zrážky zo mzdy za september 2012|306,01          |€   |30.10. 2012    
| 
|----+--------------------------------+------------ ----+----+--------------
-| 
+-------------------------------------------------- ------------------------
-+ 
 
JUDr. Danica Birošová, správca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Miroslav Piskel v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Dolná Breznica 242, 020 61 Lednicke Rovne, 
prechodne Dolná Breznica 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  26. 11. 1961 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/22/2011 S 106 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/22/2011 
 
Druh podania:  Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpiso vú zložku 
majetku 
 
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisov ú zložku  
 
 Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnot a 
 
Popis: v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. –zrážky zo mzdy 
úpadcu v rozsahu v akom môžu by ť postihnuté 
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 
 
+-------------------------------------------------- ------------------------
--+ 
|P. č.|Popis                            |Súpisová hodnot a|mena|Dátum 
zapísania| 
|----+---------------------------------+----------- -----+----+-------------
--| 
|29. |Zrážky zo mzdy za október 2012   |311,04          |€   |28.2.2013      
| 
|----+---------------------------------+----------- -----+----+-------------
--| 
|30. |Zrážky zo mzdy za november 2012  |348,29          |€   |28.2.2013      
| 
|----+---------------------------------+----------- -----+----+-------------
--| 
|31  |Zrážky zo mzdy za december l 2012|386,36          |€   |28.2.2013      
| 
|----+---------------------------------+----------- -----+----+-------------
--| 
|32. |Zrážky zo mzdy za január 2013    |376,74          |€   |28.2.2013      
| 
|----+---------------------------------+----------- -----+----+-------------
--| 
+-------------------------------------------------- ------------------------
--+ 
 

JUDr. Danica Birošová, správca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Miroslav Piskel v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Dolná Breznica 242, 020 61 Lednicke Rovne 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  26. 11. 1961 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/22/2011 S 106 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/22/2011 
 
Druh podania:  Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpiso vú zložku 
majetku 
 
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisov ú zložku  
 
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota  
 
Popis: v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. –zrážky zo mzdy 
úpadcu v rozsahu v akom môžu by ť postihnuté 
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 
 
+-------------------------------------------------- -----------------------+ 
|P. č.|Popis                         |Súpisová hodnota|m ena|Dátum zapísania| 
|----+------------------------------+-------------- --+----+---------------| 
|33. |Zrážky zo mzdy za február 2013|330,73          |€   |15.4.2013      | 
+-------------------------------------------------- -----------------------+ 
 

JUDr. Danica Birošová, správca  
 
 
 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Miroslav Piskel v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Lednické Rovne, prechodne Dolná Breznica 
242, 020 61 Lednické Rovne, prechodne Dolná Breznic a 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  26. 11. 1961 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/22/2011 S 106 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/22/2011 
 
Druh podania:  Vylú čenie súpisovej zložky majetku zo súpisu 
 
Vylú čenie súpisovej zložky majetku zo súpisu 
 
správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslava Piskela, nar. 26.11.1961 , 
bydlisko Lednické Rovne, prechodne 
Dolná Breznica 242, vylu čuje zo všeobecnej konkurznej podstaty nasledovný 
majetok úpadcu: 
 
 HNUTEĽNÉ VECI  
 
1. elektronická chladni čka s mrazni čkou BOSCH; rok výroby 2004, v hodnote 
200,- €, 
 
2. elektrická automatická prá čka WHIRPOOL, rok výroby 2010, v hodnote 290,-
€, 
 
3. LCD televízor LG, typ 32 LG 600, rok výroby 2010 , v hodnote 300,- €, 
 



4. plyno-elektrický kombinovaný sporák MORA 2000, r ok výroby, 2007 v 
hodnote 100,- €, 
 
5. kuchynská linka zo stavebnicových dielov, rok vý roby 2004, v hodnote 
200,-€, 
 
6. Detská izba zo stavebnicových dielov, rok výroby  2004, v hodnote 100,-€, 
 
7. Obývacia stena zo stavebnicových dielov, rok výr oby, 2004, v hodnote 
200,-€, 
 
8. Sedacia súprava s konferen čným stolíkom, rok výroby 2002, v hodnote 
230,-€, 
 
9. Motorová pila HUSQUARNA, rok výroby 2005, v hodn ote 120,-€, 
 
10. motorové vozidlo zna čky PEUGEOT 205, rok výroby 1995, v hodnote 150,-€, 
 
11. šperky zo žltého kovu – 5 ks, v hodnote 500,-€.  
 
NEHNUTEĽNÉ VECI  
 
12. Pozemok parc. číslo 758/12 – ostatné plochy, o výmere 202 m2, zapí sané 
na LV č. 1061 katastrálne územie Dolná 
Breznica, obec Dolná Breznica, okres Púchov, v hodn ote 2020,-€ 
 
13. Pozemok parc. č. 758/13 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 54  m2 
zapísané na LV č. 1061 katastrálne územie 
Dolná Breznica, obec Dolná Breznica, okres Púchov, v hodnote 540,-€ 
 
Dôvod vylú čenia : 
Uznesením Okresného súdu Tren čín č.k. 17C/48/2011-21 zo d ňa 22.05.2012, 
ktoré nadobudlo právoplatnos ť 05.06.2012 a 
vykonate ľnos ť 21.06.2012 pripadli veci, ktoré boli do súpisu maj etku 
zapísané do výlu čného vlastníctva manželky odporcu 
Alice Piskelovej, rod. Brhelovej, nar. 21.04.1960, bytom Staré Dvory 72, 
Lednické Rovne, prechodne Dolná Breznica 242 a 
prestali by ť majetkom úpadcu. 
 

JUDr. Danica Birošová, správca  
 
 
 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Miroslav Piskel v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Lednické Rovne, prechodne Dolná Breznica 
2428, 020 61 Lednické Rovne, prechodne Dolná Brezni ca 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  26. 11. 1961 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/22/2011 S 106 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/22/2011 
 
Druh podania:  Zverejnenie návrhu kone čného vý ťažku zo všeobecnej podstaty 
 
Zverejnenie návrhu kone čného vý ťažku zo všeobecnej podstaty 
 
Celková suma príjmov dosiahnutá v konkurze: 7 403,6 4 € 
 
Celková suma poh ľadávok proti podstate: 3 795,92 € 
 



Suma vý ťažku ur čená na uspokojenie nezabezpe čených verite ľov: 3 607,72 € 
 
Poučenie správcu: 
 
V súlade s ust.§ 101 ods. 1 ZKR zverej ňujem v Obchodnom vestníku návrh 
kone čného rozvrhu vý ťažku zo všeobecnej podstaty 
úpadcu . Na schválenie kone čného rozvrhu ur čuje lehotu 20 dní od 
uverejnenia návrhu v Obchodnom vestníku . V uvedene j 
lehote môže zástupca verite ľov návrh kone čného rozvrhu schváli ť alebo môže 
proti nemu uplatni ť odôvodnené námietky. 
Nezabezpe čení veritelia môžu do návrhu kone čného rozvrhu nahliada ť v 
kancelárii správcu na adrese: Piaristická 46, 
Tren čín, po predchádzajúcom telefonickom dohovore a vo v yššie uvedenej 
lehote môžu požiada ť zástupcu verite ľov , aby 
proti návrhu kone čného rozvrhu uplatnil odôvodnené námietky. 
 

JUDr. Danica Birošová, správca  
 
 


