
Oznámenie o dražbe

JUDr. Tatiana Timoranská ako správca dlžníka Miroslav Fogl, nar. 2.1.1964, bytom Hlavná II 747/78, 
95175 Beladice - Veľké Chrášťany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Miroslav Fogl 
- AUTO -FOGL, s miestom podnikania Belanská 560/44, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 43205658, 
ustanovená do funkcie správcu Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 12.2.2021 spis.zn. 
28OdK/29/2021 ako dražobník oprávnený k výkonu dražby v zmysle § 167n zákona č.7/2005 Z.z. o 
konkurze a reštrukturalizácii za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách 
vyhlasuje piate kolo dražby majetku úpadcu, uvedeného v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného 
veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35776005, zverejnenom v 
Obchodnom vestníku č.80/2021 a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:

1. Označenie dražobníka:

JUDr. Tatiana Timoranská, správca dlžníka Miroslav Fogl, nar. 2.1.1964, bytom Hlavná II 747/78, 951 
75 Beladice - Veľké Chrášťany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Miroslav Fogl - 
AUTO -FOGL, s miestom podnikania Belanská 560/44,033 01 Liptovský Hrádok, IČO 43205658, sídlo 
správcu Pribinova 9, Nové Zámky, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti 
SR pod č. S1183

2. Miesto konania dražby: sídlo správcu Pribinova 9, Nové Zámky, prízemie

3. Dátum konania dražby: 13.4.2022

4. Čas konania dražby: 9,45 hod.

5. Predmet dražby - súbor nehnuteľností

nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Nová Baňa, katastrálne 
územie: Nová Baňa, zapísaná na Okresnom úrade Žarnovica, katastrálny odbor ako parcely 
registra "E" evidované na mape určeného operátu, zapísané na LV č. 7144 a to:

• parcela č. 2572/1, druh pozemku: záhrada, vo výmere 145 m2
• parcela č. 2572/2, druh pozemku: záhrada, vo výmere 3141 m2

spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1 k celku ;

Na nehnuteľnostiach viaznu záložné práva:

Daňový úrad Liptovský Mikuláš, Ul. Hollého 3, Liptovský Mikuláš - ROZHODNUTIE, č. 
660/340/15609/2011/Gre, zo dňa 22.3.2011 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam (EKN 
parc.č. 2572/1, 2572/2) postúpená pohľadávka v prospech Slovenská konsolidačná a.s.

Daňový úrad Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš - ROZHODNUTIE, č.j. 
660/340/47917/11/Gre, zo dňa 10.8.2011 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti (EKN parc.č. 
2572/1, 2572/2) - na zabezpečenie daňového nedoplatku dlžníka: Miroslav Fogl. Zákaz nakladať s 
predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane. - podľa Z 915/2011 - VZ 
824/11-postúpená pohľadávka na Slovenská konsolidačná a.s.

Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa č. 2: ROZHODNUTIE č. 102630048/2016 zriadením záložného práva na 
nehnuteľnosti: EKN parc.č. 2572/1, 2572/2 - na zabezpečenie daňového nedoplatku dlžníka: Miroslav



Fogl. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane, zo 
dňa 29.02.2016 - Z 491/16 - VZ 373/16

DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA, J. Kráľa 2, Žilina - ROZHODNUTIE, č. 104492992/2016, zo dňa 15.12.2016 o 
zriadení záložného práva na nehnuteľnosti (CKN parc.č. 2572/1, 2572/2) daňového dlžníka: Fogl 
Miroslav v 1/1 v BSM. Počas trvania záložného práva sa zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s 
predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. - podľa Z 72/2017 - VZ 108/17

Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina - ROZHODNUTIE č. 102415749/2017, zo dňa 20.11.2017 o 
zriadení záložného práva na nehnuteľnosti (EKN parc.č. 2572/1, 2572/2) - povinný: Miroslav Fogl z 
BSM. Počas trvania záložného práva sa zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného 
práva bez súhlasu správcu dane. - podľa Z 2782/2017 - VZ 3904/17

Podľa ust. § 167k ods. 4 Zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien speňažením majetku vyššie 
uvedené záložné práva zanikajú.

Nehnuteľnosti sa predávajú ako jeden celok.

Všeobecná hodnota predmetu dražby určená podľa ust. § 167n ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. vo výške 
9.858,-€

6. Najnižšie podanie : 3286,- €

7. Minimálne prihodenie : 100,- €

8. Dražobná zábezpeka : 1000,- €

Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby 
uhradená buď bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet úpadcu vedený
v Slovenskej sporiteľni a.s., čú. SK44 0900 0000 0051 5139 8581.

Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr 48 hodín pred začiatkom dražby. Účastník 
dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky. Následne sa 
zapíše do listiny „Zápis do dražby" a bude mu pridelené dražobné číslo.

Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia 
dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi 
dražobníkovi, a to do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby.

9. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú 
vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby, a to bankovým prevodom v prospech 
účtu v Slovenskej sporiteľni a.s., čú. SK44 0900 0000 0051 5139 8581, Cena sa považuje za 
zaplatenú včas v prípade, že bude v uvedenej lehote pripísaná na účet úpadcu. Dražobná 
zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej 
vydražením.

10. Ohliadka predmetu dražby: Ohliadku predmetu dražby zabezpečí správca po 
predchádzajúcom dohovore termínu ohliadky so záujemcom , pričom tento termín je možné 
dohodnúť na telefónnych číslach: 0918907247 alebo 0356401813.

11. Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením 
v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu, avšak



len v prípade ak nedôjde k vykúpeniu majetku z konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia 
§ 167r ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. (Oprávnená osoba podľa odseku 4 /dlžníkov príbuzný v 
priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa 
nehnuteľnosť nachádza/ so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty 
za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od 
skončenia dražby).

12. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu 
dražby. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby dražobník zašle bez zbytočného 
odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby príslušnému katastrálnemu odboru a 
zabezpečí odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi.

13. Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou notár JUDr. Peter Šulai, so sídlom M. 
R. Štefánika 14, Nové Zámky.

14. Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút 
pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, preukazovania zloženia dražobnej zábezpeky 
a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, 
ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák.č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách 
a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi-správcovi konkurznej podstaty:

a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky

b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 
Z. z. o dobrovoľných dražbách

c) platný doklad totožnosti

d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, 
kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 5 dní.

15. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:

§ 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. znie:

ods. 2: V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia 
tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, 
aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa 
neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby 
súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa 
osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí 
tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto 
rozsudok týka (§ 23).

ods. 3: Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému 
okresnému úradu začatie súdneho konania

ods. 4: Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ 
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastníka dotknutá osoba podľa odseku 2.



ods. 5: Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu 
zanikajú ku dňu príklepu.

ods. 6: Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo 
príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom 
istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu 
dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Nových Zámkoch dňa 11.3.2022

JUDr.Tatiana Timoranská, správca
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Uznesenie

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Miroslav Fogl, nar. 
02.01.1964, bytom Hlavná II 747/78, 951 75 Beladice - Veľké Chrášťany, fyzická osoba 
podnikajúca pod obchodným menom: Miroslav Fogl AUTO - FOGL, s miestom podnikania 
Belanská 560/44, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 43 205 658, zastúpeného Centrom právnej 
pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP 
v Nitre, Štúrova 22, P. O. BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol:

L Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Miroslav Fogl, nar. 02.01.1964, 

bytom Hlavná II 747/78, 951 75 Beladice - Veľké Chrášťany, fyzická osoba podnikajúca pod 

obchodným menom: Miroslav Fogl AUTO - FOGL, s miestom podnikania Belanská 560/44, 

033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 43 205 658.

II. Súd začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

III. Súd ustanovuje správcu JUDr. Tatiana Timoranská, so sídlom kancelárie 

Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, značka správcu 1183.

IV. Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej 

prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. 

Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však nemôžu vykonávať 

hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi 

v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, 

ktorých vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené 

v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z.,
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ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii. 

Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze 

a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. 

K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 

Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami § 1671 a vyššie uvedenými 

ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie 

pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v 

Obchodnom vestníku.

V. Súd oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť 

uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.

VI. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne 

informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, 

spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo 

dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

VII. Súd ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu 

a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov 

predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o 

vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty 

dlžníka.

VIII. Súd poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu 

v sume 500,00 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 

10.02.2021 vedený pod položkou registra D14 - 175/2021, na číslo účtu oznámené súdu 

bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok správcovi 

vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

IX. Súd poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku 

zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči 

sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie 

pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
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X. Súd ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti 

doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti 

a vykonateľnosti.

Odôvodnenie :

1/ Návrhom, doručeným elektronickými prostriedkami Okresnému súdu Nitra dňa 
05.02.2021 sa navrhovateľ - dlžník, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária v Nitre 
domáhal, aby ho súd oddlžil vyhlásením konkurzu na jeho majetok. Návrh dlžníka bol súdu 
podaný na predpísanom tlačive a jeho súčasťou je dlžníkov životopis spolu s opisom jeho 
aktuálnej životnej situácie, zoznam osôb spriaznených s dlžníkom, zoznam aktuálneho 
majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch rokoch, zoznam 
veriteľov, vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti a doklad zo dňa 04.02.2021 
preukazujúci, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie 
konanie, trvajúce dlhšie ako jeden rok od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od 
začatia obdobného vykonávacieho konania. Navrhovateľ zároveň preukázal zloženie čiastky 
500,00 eur na účet súdu, ako preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných 
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu v konaniach o oddlžení.

2/ Podľa § 166 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZoKR), každý platobne neschopný dlžník, ktorý je 
fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým 
kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej 
činnosti.

3/ Podľa § 166 ods. 2 ZoKR, dlžník je oprávnený opätovne sa domáhať oddlženia 
konkurzom alebo splátkovým kalendárom najskôr po uplynutí desiatich rokov od vyhlásenia 
konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára podľa tejto časti zákona.

4/ Podľa § 166 ods. 3 ZoKR, dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu 
alebo návrh na určenie splátkového kalendára iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné 
konanie alebo obdobné vykonávacie konanie; ak ide o návrh na vyhlásenie konkurzu, musí od 
vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného vykonávacieho 
konania uplynúť aspoň jeden rok.

5/ Podľa § 166 ods. 4 ZoKR, dlžník je povinný spolu s návrhom na vyhlásenie 
konkurzu alebo s návrhom na určenie splátkového kalendára vyhlásiť, že je platobne 
neschopný.
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6/ Podľa § 166 ods. 5 ZoKR dlžník nie je oprávnený podať návrh na vyhlásenie 
konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára, ak je vo výkone trestu odňatia 
slobody.

7/ Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v 
konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky:
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz 
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka 
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od 
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.

8/ Podľa § 166a ods. 2 ZoKR, pohľadávky podľa odseku 1 sa v konkurze uplatňujú 
prihláškou.

9/ Podľa § 166b ods. 1 ZoKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia 
sa považuje
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok 
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie 
ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom 
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde 
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola 
porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred 
rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní 
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.

10/ Podľa § 166b ods. 2 ZoKR, nevymáhateľnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na 
oddlžením nedotknuté pohľadávky.

11/ Podľa § 166c ods. 1 ZoKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky:
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo 
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z 
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; 
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s 
konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu 
zabezpečovacieho práva; ustanovenie $ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
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d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným 
konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.

12/ Podľa § 166c ods. 2 ZoKR, ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, 
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z 
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.

13/ Podľa § 166c ods. 3 ZoKR, oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze 
uplatniť prihláškou.

14/ Podľa § 166e ods. 1 ZoKR, o oddlžení rozhodne súd v uznesení o vyhlásení 
konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých 
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a) v 
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom. V uznesení 
súd uvedie znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú, o ktoré dlhy ide.

15/ Podľa § 166e ods. 2 ZoKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené 
iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli 
prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.

16/ Podľa § 166e ods. 3 ZoKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči 
dlžníkovi nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá 
pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.

17/ Podľa § 166e ods. 4 ZoKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd 
prihliadne aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo 
vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby 
rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.

18/ Podľa § 167 ods. 1 ZoKR, návrh na vyhlásenie konkurzu podľa tejto časti zákona 
je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou.

19/ Podľa § 167 ods. 2 ZoKR, návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva 
elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného 
elektronického formulára, ktorý sa zverejní na webovom sídle ministerstva. Okrem 
všeobecných náležitostí návrhu podľa § 127 Civilného sporového poriadku návrh na 
vyhlásenie konkurzu obsahuje
a) dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie,
b) zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,



6
28OdK/29/2021

c) zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných 
troch rokoch,
d) zoznam veriteľov,
e) vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti,
f) doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci vedenie exekučného konania alebo obdobného 
vykonávacieho konania podľa § 166 ods. 3.

20/ Podľa § 167a ods. 1 ZoKR, súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na 
vyhlásenie konkurzu vyhlási konkurz, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje 
pohľadávky, ak zistí, že
a) návrh podala oprávnená osoba,
b) návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti,
c) dlžník je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený,
d) dlžník je platobne neschopný; súd vychádza z vyhlásenia dlžníka, ibaže existuje dôvodná 
pochybnosť o jeho pravdivosti,
e) nebráni tomu v minulosti vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár,
f) bol zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu Centrom právnej pomoci; 
preddavok súd bez zbytočného odkladu po vyhlásení konkurzu poukáže na účet správcu alebo 
ho vráti zložiteľovi, ak súd konkurz nevyhlási.

21/ Podľa § 167a ods. 2 ZoKR, ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 1, súd v 
rovnakej lehote návrh odmietne alebo konanie zastaví.

22/ Podľa § 167a ods. 3 ZoKR, vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa 
považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom 
vestníku.

23/ Podľa § 1671 ods. 1 ZoKR veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do 
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. 
Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený 
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na 
bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého 
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu 
zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.

24/ Podľa § 1671 ods. 2 ZoKR prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči 
inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k 
majetku dlžníka. 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.

25/ Podľa § 1671 ods. 3 ZoKR prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, 
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
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konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ 
však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu 
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. 
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké 
právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

26/ Podľa § 197 ods. 7 ZoKR v uznesení o vyhlásení konkurzu, v uznesení o povolení 
reštrukturalizácie alebo v uznesení o poskytnutí ochrany pred veriteľmi súd vo výroku určí 
medzinárodnú právomoc súdu podľa osobitného predpisu a uloží správcovi povinnosti podľa 
osobitného predpisu.

27/ Podľa článku 3 ods.l nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 
z 20.5.2015 o insolvenčnom konaní (ďalej len „nariadenie“), právomoc začať insolvenčné 
konanie majú súdy členského štátu, na ktorého území sa nachádza centrum hlavných záujmov 
dlžníka (ďalej len „hlavné insolvenčné konanie“). Centrum hlavných záujmov dlžníka je 
miesto, kde dlžník pravidelne vykonáva správu svojich záujmov a ktoré je zistiteľné tretími 
stranami. V prípade spoločnosti alebo právnickej osoby sa za centrum jej hlavných záujmov 
považuje miesto, kde má registrované sídlo, ak sa nepreukáže opak. Táto domnienka sa 
uplatňuje len vtedy, ak sa registrované sídlo neprenieslo do iného členského štátu počas 
obdobia troch mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti o začatie insolvenčného konania.
V prípade samostatne zárobkovo činnej osoby sa za centrum hlavných záujmov považuje 
hlavné miesto jej podnikania, ak sa nepreukáže opak. Táto domnienka sa uplatňuje len vtedy, 
ak sa hlavné miesto podnikania fyzickej osoby neprenieslo do iného členského štátu počas 
obdobia troch mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti o začatie insolvenčného konania.
V prípade akejkoľvek inej fyzickej osoby sa predpokladá, že centrom hlavných záujmov je 
miesto jej obvyklého pobytu, ak sa nepreukáže opak. Táto domnienka sa uplatňuje len vtedy, 
ak sa miesto obvyklého pobytu neprenieslo do iného členského štátu počas obdobia šiestich 
mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti o začatie insolvenčného konania.

28/ Podľa článku 3 ods. 2 nariadenia, ak sa centrum hlavných záujmov dlžníka 
nachádza na území niektorého členského štátu, súdy iného členského štátu majú právomoc 
začať insolvenčné konanie proti tomuto dlžníkovi len vtedy, ak má na území tohto iného 
členského štátu nejaký podnik. Účinky takéhoto konania sú obmedzené na majetok dlžníka 
nachádzajúci sa na území tohto členského štátu.

29/ Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia, súd, na ktorý bola podaná žiadosť o začatie 
insolvenčného konania, bez návrhu preskúma, či má právomoc podľa článku 3. V rozhodnutí 
o začatí insolvenčného konania sa uvedie, na čom je právomoc tohto súdu založená, a najmä 
skutočnosť, či je právomoc založená na článku 3 ods. 1 alebo 2.

30/ Podľa článku 53 nariadenia, každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoje 
pohľadávky do insolvenčného konania prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných 
prostriedkov, ktoré sú prípustné podľa práva štátu, v ktorom sa začalo konanie. Na samotné
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prihlasovanie pohľadávok sa nevyžaduje zastúpenie advokátom alebo iným príslušníkom 
právnického povolania.

31/ Podľa článku 2 ods. 12 nariadenia zahraničný veriteľ je veriteľ, ktorý má svoj 
obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom 
sa začalo konanie, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských 
štátov.

32/ Podľa článku 54 ods. 1,2 nariadenia, hneď po začatí insolvenčného konania v 
členskom štáte súd tohto štátu s príslušnou právomocou alebo správca vymenovaný týmto 
súdom okamžite informuje známych zahraničných veriteľov. Súčasťou informácie uvedenej v 
odseku 1, poskytnutej prostredníctvom individuálneho oznamu, sú časové lehoty, pokuty 
stanovené v súvislosti s týmito časovými lehotami, označenie orgánu alebo úradu 
oprávneného prijímať prihlášky pohľadávok a všetky iné stanovené opatrenia. V tomto 
ozname sa musí uviesť aj to, či veritelia, ktorých pohľadávky sú prednostné alebo kryté 
vecným právom, musia svoje pohľadávky prihlasovať. K oznamu sa pripojí aj kópia 
štandardného formulára prihlášky pohľadávok uvedeného v článku 55 alebo informácie o 
tom, kde je takýto formulár k dispozícii.

33/ Podľa čl. 54 ods. 3 nariadenia, informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku 
sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 
88. Formulár sa uverejní na Európskom portáli elektronickej justície a má názov „Oznam o 
insolvenčnom konaní“, pričom tento názov je uvedený vo všetkých úradných jazykoch 
inštitúcií Únie. Formulár sa zasiela v úradnom jazyku štátu, v ktorom sa konanie začalo, alebo 
ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z 
úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý 
daný štát uviedol ako ním akceptovateľný v súlade s článkom 55 ods. 5, a to za predpokladu, 
že tomuto jazyku budú zahraniční veritelia lepšie rozumieť.

34/ V danej veci podal návrh na vyhlásenie konkurzu dlžník a s takýmto návrhom 
zákon spája predpoklad úpadku. Úpadok dlžníka vo forme platobnej neschopnosti vyplýva 
z vyhlásenia dlžníka a dlžník zároveň preukázal, že sa voči nemu vedie exekučné konanie. 
Tým sú splnené hmotnoprávne podmienky pre vyhlásenie konkurzu, preto súd vyhlásil 
konkurz na majetok dlžníka, dlžníka oddlžil a ustanovil správcu. Do funkcie správcu súd 
ustanovil správcu uvedeného v tretej výrokovej vete, a to náhodným výberom pomocou 
technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom.

35/ Súd v súlade s článkom 4 nariadenia na základe tvrdení dlžníka a listín, ktoré boli 
priložené k návrhu na vyhlásenie konkurzu, dospel k záveru, že má právomoc začať 
insolvenčné konanie voči dlžníkovi. Dlžník má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt, 
preto v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia je jeho centrum hlavných záujmov na území 
Slovenskej republiky. Súdu nie je známe, že by zo strany dlžníka došlo v predchádzajúcich 
šiestich mesiacoch pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu k preneseniu centra jeho 
hlavných záujmov. Zároveň súdu nie je známa skutočnosť, že by už bolo voči dlžníkovi
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vedené iné hlavné insolvenčné konanie, preto je toto konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia 
hlavným insolvenčným konaním, o čom súd v zmysle druhej vety článku 4 ods. 1 nariadenia 
rozhodol samostatným výrokom.

36/ Ďalej súd vyzval veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote prihlásili svoje 
pohľadávky a poučil ich o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty 
na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok odkazom na 
príslušné ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

37/ Súd uložil správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu po vyhlásení konkurzu 
informovať známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo 
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie, ako v Slovenskej republike, 
spôsobom podľa článku 54 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o 
insolvenčnom konaní. Takýto postup je namieste, v prípade, že sa v konkurznom konaní 
vyskytne cudzí prvok, ktorým okrem iného môže byť zahraničný veriteľ dlžníka, pričom vo 
vzťahu k zahraničným veriteľom dlžníka sa, v súlade s ustanovením § 172 ods. 1, 
ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii použijú, len ak nariadenie č. 2015/848 
neustanovuje inak.

38/ Podľa § 166j ods. 4 ZoKR, súd je oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia 
alebo správy o priebehu konania, ktoré je správca povinný súdu v určenej lehote poskytnúť.

39/ Podľa § 3 ods. 2 prvá veta zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších 
predpisov, správca je povinný vykonávať správcovskú činnosť s odbornou starostlivosťou, s 
využitím všetkých svojich skúseností a odborných vedomostí.

40/ Súd v rámci dohľadu nad činnosťou správcu uložil správcovi povinnosť podávať 
správy o priebehu konkurzu, a to s cieľom zabezpečenia informovanosti súdu o priebehu 
konkurzu.

41/ Podľa § 197 ods. 6 ZoKR, v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo povolení 
reštrukturalizácie súd poučí účastníkov o ich práve uplatniť námietku zaujatosti. Účastník 
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie 
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.

42/ V rámci vedenia tohto konania súd ďalej s poukazom na § 197 ods. 6 ZoKR 
poučil účastníkov tohto konania o ich práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý 
má vec prejednať a rozhodnúť, ďalej súd rozhodol o poukázaní preddavku 500,00 eur 
zloženého Centrom právnej pomoci správcovi na ním bezodkladne oznámené číslo účtu ako 
paušálnu odmenu podľa § 166j ods.5 ZoKR. Zároveň súd uložil správcovi povinnosť doručiť 
dlžníkovi právoplatné a vykonateľné rozhodnutie o vyhlásení konkurzu podľa § 199 ods.8 
ZoKR.
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43/ Záverom súd poučuje dlžníka o tom, že nedostatok poctivého zámeru dlžníka pri 
oddlžení môže byť dôvodom na zrušenie oddlženia, čím by došlo k obnoveniu pôvodnej 
vymáhateľnosti a splatnosti pohľadávok v rozsahu, v akom neboli uspokojené, pričom 
právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a 
Obchodného zákonníka.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, okrem výroku II. 
uznesenia, a to z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o 
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).

Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v 
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto 
uznesenia v Obchodnom vestníku), ktorá lehota podľa § 8 pís. a) zákona č. 9/2021 Z. z. 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákona v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia 
COVID - 19 v čase odo dňa účinnosti tohto zákona t. j. od 19. januára 2021 do 28. februára 
2021 neplynie, prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 
dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR).

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti 
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie 
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha 
(odvolací návrh).

Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia 
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov 
od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o 
oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov 
viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.

Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie 
o návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na 
zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý 
zámer dlžníka vylučujú.

Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, 
inak konanie zastaví.

Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. 
Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná 
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov 
od zrušenia oddlženia.

Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že 
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak
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poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, 
zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru 
alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne 
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do 
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o 

ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa 
neprihliada,

b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho 
dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na 
okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa neprihliada,

c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú 
informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na 
okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,

d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od 
neho spravodlivo vyžadovať,

e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne 
priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,

f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s 
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť,

g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní 
záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým 
kalendárom,

h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu 
poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,

i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,

j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok 
po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca 
dieťaťa,

k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci 
hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže 
dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
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1) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky 
nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.

Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v 
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo 
pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby 
alebo má iné osobitné životné skúsenosti.

Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý 
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má 
vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná 
udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.

Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre 
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd 
poctivý zámer dlžníka neskúma.

V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení 
splátkového kalendára súd uvedie znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý 
zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.

Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a 
Obchodného zákonníka.

Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, 
že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od 
vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.

Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia 
uznesenia v Obchodnom vestníku.

V Nitre, dňa 12.02.2021

JUDr. Monika Kublová 
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: 
Ing. Martina Jánošíková
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bola ustanovená za správcu dlžníkovi Miroslav 
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V súlade s ustanovením § 167 n/ zákona č. 
7/2005 Z. z. o konkurze e reštrukturalizácii (ďalej 
len ZKR) som v rámci speňažovania majetku 
dlžníka pristúpila k vyhláseniu 5. kola dražby za 
primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o 
dobrovoľných dražbách.

Podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona č. 527/2002 
Z.z. v aktuálnom znení Vás žiadam, aby ste na 
úradnej tabuli obce bezodkladne a bezodplatne 
zverejnili priložené oznámenie o vyhlásení 5. 
kola dražby. Zároveň Vás žiadam, aby ste mi 
zaslali potvrdenie alebo iný doklad preukazujúci 
zverejnenie uvedeného oznámenie o dražbe na 
úradnej tabuli obce.

JUDr. Tatiana Timoranská
Správca

Prílohy: Oznámenie o vyhlásení 5. kola dražby 
Uznesenie o vyhlásení konkurzu
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