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Obchodný vestník 209/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 29.10.2013 K019231 
Spisová značka: 3R/9/2013 
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Mgr. Henrich Schindler,                               
nar. 19.09.1976, bytom Na Graniari 39, 974 01 Banská Bystrica o návrhu na povolenie 
reštrukturalizácie dlžníka: STAVECO - stavebná a.s., so sídlom Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava, 
IČO: 36 229 334 
rozhodol 
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: STAVECO - stavebná a.s., so sídlom Bajkalská 
18/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 229 334. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) 
Okresný súd Bratislava I dňa 23.10.2013 
JUDr. Milena Daubnerová, sudca 
 
 
 
Obchodný vestník 236/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.12.2013 K022162 
Spisová značka: 3R/9/2013 
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Mgr. Henrich Schindler,                             
nar. 19.09.1976, bytom Na Graniari 39, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na povolenie 
reštrukturalizácie dlžníka: STAVECO - stavebná a.s., so sídlom Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava, 
IČO: 36 229 334 
rozhodol 
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: STAVECO - stavebná a.s., so sídlom Bajkalská 18/A, 821 08 
Bratislava, IČO: 36 229 334.  
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Katarína Roderová, so sídlom kancelárie Piaristická 44,              
911 01 Trenčín, zn. správcu: S1369 
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. 
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie 
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských 
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)                           
č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní. 
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to: 
a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, 
b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej 
osobe, 
c) prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku prípadne ich zaťaženie 
vecným bremenom, 
d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných 
prostriedkov, 
e) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku 
alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou, 
f) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, 
g) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok, 
h) vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 ZKR), 
i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie 
počas viac ako 6 mesiacov, 
j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho 
obratu za predchádzajúci kalendárny rok, 
k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému 
subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 20 000,- EUR ak nejde o plnenia 
vyplývajúce z právnych úkonov dlžníka schválených správcom, 
l) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných 
alebo mimozmluvných sankcií, 
m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom, 
n) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom, 
o) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej 
pohľadávky, 



p) uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka         
v zmysle ust. § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie 
popretej pohľadávky. 
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: 
1. 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 reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “ ). 
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní 
od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 
ods. 6 ZKR sa použije primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a 
zánik práva rovnaké účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 121 ZKR ). 
3. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia 
o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho 
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. 
4. V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce 
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých: 
- Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa 
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo 
názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku 
pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, 
podpis ( § 29 ods. 1 ZKR ). 
- Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením 
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva     
( § 29 ods. 2 ZKR ). 
- V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má 
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky ( § 29 ods. 3 ZKR ). 
- Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa    
v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). 
- 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 ( § 29 
ods. 5 ZKR ). 
- K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou 
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, 
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje ( § 29 ods. 6 ZKR ). 
- Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku 
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území 
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú 
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku ( § 29 ods. 8 ZKR ). 
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie 
právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. 
5. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou 
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok ( § 122 ods. 2 ZKR ). 
6. Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu 
pohľadávok ( § 122 ods. 3 ZKR ). 
7. Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby 
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada ( § 122 ods. 4 ZKR ). 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
Účastník 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. 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 náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne;                    
v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. 
Okresný súd Bratislava I dňa 29.11.2013 
JUDr. Milena Daubnerová, sudca 



Obchodný vestník 240/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 12.12.2013 K022556 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVECO - stavebná a.s. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bajkalská 18/A, Bratislava 821 08 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 229 334 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Ing Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 3R/9/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 3R/9/2013  
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu 
Ing. Katarína Roderová, reštrukturalizačný správca dlžníka STAVECO – stavebná a.s., so sídlom: 
Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 229 334, oznamuje, že do správcovského spisu je možné 
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas 
pracovných dní od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si možno vopred 
dohodnúť na tel. č. +421 905 517256 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: 
roderova@onlinespravca.sk 
V Trenčíne 09.12.2013 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 240/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 12.12.2013 K022557 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVECO - stavebná a.s. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bajkalská 18/A, Bratislava 821 08 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 229 334 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Ing Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 3R/9/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 3R/9/2013  
Druh podania: Iné zverejnenie 
Správca je povinný informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu , trvalé 
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, 
v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní. 
Ako správca dlžníka STAVECO – stavebná a.s., so sídlom: Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava,          
IČO: 36 229 334, (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu 
Bratislava I, spis. zn.: 3R/9/2013-709 zo dňa 29.11.2013, bola povolená reštrukturalizácia Dlžníka a 
fyzická osoba Ing. Katarína Roderová, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská 
republika, IČO: 33 174 873, zapísaná v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti 
Slovenskej republiky, značka správcu: S1369, bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené 
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 236/2013 zo dňa 06.12.2013. Toto 
uznesenie Okresného súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 07.12.2013. Tohto dňa bola 
povolená reštrukturalizácia Dlžníka. 
Veritelia dlžníka sa vyzývajú , aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje 
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi Ing. Katarína 
Roderová, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika k sp. zn. 3R/9/2013. 
Poučenie pre veriteľov: 
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na 
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom 
správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po 
lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva 
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty   
na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia           
o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Podľa § 122 zák. č. 7/2005 Z.z. prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať 
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, 
priezvisko a bydliska alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo 
úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, 
celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná 
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku 
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,               
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. 

mailto:roderova@onlinespravca.sk


Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa           
v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatní v eurách. Ak sa pohľadávka 
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu 
určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou alebo 
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz 
Európska centrálna banka alebo Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky 
určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené 
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje 
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, 
ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je 
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej 
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať 
len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí 
riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za 
nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška 
nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. 
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu 
pohľadávok. 
V Trenčíne 09.12. 2013 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 249/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 30.12.2013 K023479 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVECO – stavebná, a.s 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bajkalská 18/A 18/A, 821 08 Bratislava 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 229 334 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Ing Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 3R/9/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 3R/9/2013  
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Ing. Katarína Roderová, reštrukturalizačný správca dlžníka STAVECO – stavebná, a.s., Bajkalská 
18/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 229 334, Slovenská republika podľa ustanovenia § 126 ZKR 
zvolávam schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 
Trenčín, dňa 11.02. 2014 o 10.00 hod. Prezentácia účastníkov sa začne o 09.30 hod. 
Predmet rokovania 
1. Otvorenie 
2. Voľba veriteľského výboru 
3. Správa dlžníka o stave spoločnosti 
4. Zistenie stanovísk veriteľov k reštrukturalizácii 
5. Rôzne 
6. Záver 
Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia 
veriteľov sa preukážu plnou mocou, alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti. 
V Trenčíne 20.12.2013 
Ing. Katarína Roderová, reštrukturalizačný správca 
 
 
 
Obchodný vestník 23/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.02.2014 K002274 
Spisová značka: 3R/9/2013 
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Mgr. Henrich Schindler,                             
nar. 19.09.1976, bytom Na Graniari 39, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na povolenie 
reštrukturalizácie dlžníka: STAVECO - stavebná a.s., so sídlom Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava, 
IČO: 36 229 334 
rozhodol 
Súd určuje, že na podanie doručené od veriteľa: - Euro LOGOS, s.r.o., Senecká cesta 2, 931 01 
Šamorín, IČO: 36 232 475, správcovi: Ing. Katarína Roderová, so sídlom kancelárie: Piaristická 44, 
911 01 Trenčín, IČO: 33 174 873, zn. správcu: S1369, dňa 17.01.2014 sa prihliada ako na prihlášku, 
Poučenie: 



Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za 
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. 
Okresný súd Bratislava I dňa 28.1.2014 
JUDr. Milena Daubnerová, sudca 
 
 
 
Obchodný vestník 37/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.02.2014 K003687 
Spisová značka: 3R/9/2013 
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Mgr. Henrich Schindler, nar. 
19.09.1976, bytom Na Graniari 39, 974 01 Banská Bystrica o návrhu na povolenie reštrukturalizácie 
dlžníka STAVECO - stavebná a.s., so sídlom Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 229 334 
rozhodol 
Súd z a s t a v u j e reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka: STAVECO - stavebná a.s.,                  
so sídlom Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 229 334. 
Súd z a č í n a konkurzné konanie na majetok dlžníka: STAVECO - stavebná a.s., so sídlom Bajkalská 
18/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 229 334. 
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: STAVECO - stavebná a.s., so sídlom Bajkalská 18/A, 
821 08 Bratislava, IČO: 36 229 334. 
Súd u s t a n o v u j e: JUDr. Viola Dudáková, so sídlom kancelárie Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, 
zn. správcu: S31 za správcu dlžníka: STAVECO - stavebná a.s., so sídlom Bajkalská 18/A, 821 08 
Bratislava, IČO: 36 229 334. 
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. 
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu 
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských 
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)                          
č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.  
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia                      
do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a 
vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia 
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave 
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu 
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze 
veriteľov štvrtú podrobnú správu týchto skutočnostiach. 
Poučenie: 
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a 
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len 
ZKR). 
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením 
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva 
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo 
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie 
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR). 
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou 
(§ 28 ods. 1 ZKR). 
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená                  
v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí 
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa 
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku             
(§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). 
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže 
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné 
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do 
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po 
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní 
v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). 
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť 
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak 
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). 
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na 
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou 



pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik 
podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). 
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne 
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). 
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe 
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto 
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý 
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba       
v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je 
zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). 
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási,              
na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo     
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže 
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po 
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). 
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa 
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo 
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod 
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma 
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). 
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením 
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva  
(§ 29 ods. 2 ZKR). 
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má 
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). 
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa 
v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). 
15. 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 (§ 29 
ods. 5 ZKR). 
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou 
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, 
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). 
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu 
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). 
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku 
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území 
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú 
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). 
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu 
so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, 
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. 
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). 
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno 
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). 
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie 
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so 
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich 
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR). 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). 
Okresný súd Bratislava I dňa 18.2.2014 
JUDr. Milena Daubnerová, sudca 


