
Okresný súd Tren čín v právnej veci navrhovate ľa - dlžníka Veronika 
Pirošková, nar. 21.02.1978, bydliskom Náhradné pole  4, 972 51 Handlová, 
štátny ob čan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok d lžníka 
Veronika Pirošková, nar. 21.02.1978, bydliskom Náhr adné pole 4, 972 51 
Handlová takto 
 
ROZHODOL 
 
Z a č í n a  sa konkurzné konanie vo či dlžníkovi Veronika Pirošková, nar. 
21.02.1978, bydliskom Náhradné pole 4, 972 51 Handl ová. 
 
Poučenie  
 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
 
Konkurzné konanie sa za čína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom 
vestníku a má tieto ú činky: 
a) dlžník je povinný obmedzi ť výkon činnosti len na bežné právne úkony; 
ak dlžník poruší túto povinnos ť, platnos ť právneho úkonu tým nie je 
dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odpo rova ť, 
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno za čať konanie o výkon 
rozhodnutia alebo exeku čné konanie; už za čaté konania o výkon rozhodnutia 
alebo exeku čné konania sa prerušujú, 
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzo k dlžníka zabezpe čený 
zabezpe čovacím právom za čať ani pokra čova ť vo výkone zabezpe čovacieho 
práva; tento ú činok sa nevz ťahuje na výkon zabezpe čovacieho práva 
vz ťahujúceho sa na pe ňažné prostriedky, poh ľadávky z ú čtu v banke alebo v 
pobočke zahrani čnej banky, štátne dlhopisy, prevodite ľné cenné papiere 
alebo na pokra čovanie vo výkone zabezpe čovacieho práva dobrovo ľnou dražbou 
podľa osobitného predpisu, 
d) konanie o zrušení spolo čnosti bez likvidácie sa prerušuje. 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 17. 6. 2013 

Mgr. Patricie Kepe ňová, samosudky ňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spisová zna čka:  28K/36/2013 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci navrhovate ľky - dlžní čky Veronika 
Pirošková, nar. 21.02.1978, bydliskom Náhradné pole  4, 972 51 Handlová, 
štátny ob čan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok d lžní čky 
Veronika Pirošková, nar. 21.02.1978, bydliskom Náhr adné pole 4, 972 51 
Handlová, takto 
 
ROZHODOL 
 
I. V y h l a s u j e  sa  konkurz na majetok dlžní čky Veronika Pirošková, 
nar. 21.02.1978, bydliskom Náhradné pole 4, 972 51 Handlová. 
 
II. Do funkcie správcu sa  u s t a n o v u j e  JUD r. Danica Birošová so 
sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Tren čín, zna čka správcu S106. 
 
III. Konkurz sa  u z n á v a  za malý. 
 
IV. U k l a d á  správkyni vypracova ť a predloži ť súdu v lehote 15 dní od 
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o st ave zis ťovania a 
zabezpe čovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o  stave súpisu a 
zoznamu poh ľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie d ruhú 
podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanov enia do funkcie tretiu 
podrobnú písomnú správu o týchto skuto čnostiach a v lehote najneskôr 5 dní 
pred konaním prvej schôdze verite ľov štvrtú podrobnú písomnú správu o 
týchto skuto čnostiach. V ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich 
dní po skon čení príslušného kalendárneho štvr ťroka predklada ť súdu 
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za p redchádzajúci kalendárny 
štvr ťrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k spe ňaženiu majetku 
patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. 
 
V. U k l a d á  správkyni povinnos ť bez zbyto čného odkladu informova ť 
známych verite ľov dlžníka, ktorí majú zvy čajné 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 d ňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní prostredníctvom  
individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majet ok dlžníka a preukáza ť 
splnenie tejto povinnosti súdu v podrobných písomný ch správach. 
 
VI. Veritelia dlžní čky sa  v y z ý v a j ú,  aby v lehote 45 dní odo d ňa 
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje poh ľadávky na predpísanom tla čive v 
jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Tren čín k 
sp. zn. 28K/36/2013. Za de ň vyhlásenia konkurzu sa považuje de ň nasledujúci 
po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obch odnom vestníku. 
 
VII. Dlžní čka sa  p o u č u j e  , že za podmienok ustanovených v § 166 a 
nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o z mene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred pisov ( ďalej ako zák. č. 
7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom n a povolenie oddlženia 
domáhať sa zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je o právnená poda ť 
dlžní čka po čas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. 
 
VIII. P o u č e n i e  p r e  v e r i t e ľ o v:  Poh ľadávka, ktorá nie je 
pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplat ňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 
zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnop ise u správcu, 
pri čom správcovi musí by ť doru čená v základnej prihlasovacej lehote do 45 
dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veri te ľ doru čí prihlášku aj 
na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za za čiatok lehoty na prihlásenie 
pohľadávok do konkurzu sa považuje de ň nasledujúci po zverejnení uznesenia 
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 od s. 9 druhá veta zák. č. 
7/2005 Z.z.). Ak verite ľ doru čí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa 



prihliada, verite ľ však nemôže vykonáva ť hlasovacie právo a ďalšie práva 
spojené s prihlásenou poh ľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005 
Z.z.). Doru čenie prihlášky na súd má pre plynutie preml čacej lehoty a zánik 
práva rovnaké právne ú činky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák.  
č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí by ť podaná na predpísanom tla čive a musí 
obsahova ť základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydl isko alebo 
názov a sídlo verite ľa a úpadcu, právny dôvod vzniku poh ľadávky, poradie 
uspokojenia poh ľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu poh ľadávky, 
podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods.  1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej u vedené skuto čnosti. 
Verite ľ, ktorý je ú čtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o 
pohľadávke ú čtuje v ú čtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, pre čo o 
pohľadávke v ú čtovníctve neú čtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide 
o zabezpe čenú poh ľadávku, v prihláške doru čenej správcovi sa musí riadne a 
včas uplatni ť aj zabezpe čovacie právo, a to v základnej prihlasovacej 
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 
7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpe čenú poh ľadávku musí by ť podaná samostatná 
prihláška s uvedením zabezpe čenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho 
dôvodu vzniku zabezpe čovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K 
prihláške nepe ňažnej poh ľadávky musí by ť pripojený znalecký posudok 
ur čujúci hodnotu nepe ňažnej poh ľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 
29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená poh ľadávka, 
ktorá sa v konkurze uplat ňuje prihláškou, nemožno opravi ť ani doplni ť (§ 30 
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatni ť aj budúcu poh ľadávku 
alebo poh ľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmien ky ( ďalej len 
"podmienená poh ľadávka"); práva spojené s podmienenou poh ľadávkou je však 
podmienený verite ľ oprávnený uplat ňova ť, až ke ď správcovi preukáže vznik 
podmienenej poh ľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške 
podmienenej poh ľadávky musí by ť uvedená aj skuto čnos ť, na základe ktorej má 
pohľadávka vzniknú ť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik poh ľadávky (§ 
29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplat ňuje svoju poh ľadávku 
prihláškou aj verite ľ, ktorý má poh ľadávku vo či inej osobe ako úpadcovi, ak 
je zabezpe čená zabezpe čovacím právom vz ťahujúcim sa k majetku úpadcu. 
Takýto verite ľ môže by ť v konkurze uspokojený iba z vý ťažku získaného 
spe ňažením majetku, ktorý zabezpe čuje jeho poh ľadávku, pri čom hlasovacie 
práva na schôdzi verite ľov môže vykonáva ť iba v rozsahu, v akom jeho 
pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, kto rým je zabezpe čená 
(§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto verite ľ svoju zabezpe čenú 
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási,  na jeho 
zabezpe čovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však pro ti dotknutej 
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho 
obohatila, pri čom takéto právo môže uplatni ť proti dotknutej podstate ako 
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po  uspokojení všetkých 
ostatných poh ľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 
Z.z.). Poh ľadávka sa uplat ňuje v eurách. Ak sa poh ľadávka neuplatní v 
eurách, sumu poh ľadávky ur čí správca prepo čtom pod ľa referen čného výmenného 
kurzu ur čeného a vyhláseného v de ň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou 
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je poh ľadávka uplatnená v mene, 
ktorej referen čný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národn á banka 
Slovenska neur čuje a nevyhlasuje, sumu poh ľadávky ur čí správca s odbornou 
starostlivos ťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Verite ľ, ktorý nemá na 
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo ale bo organiza čnú zložku 
podniku, je povinný ustanovi ť si zástupcu na doru čovanie s bydliskom alebo 
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi ť 
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doru čova ť len zverejnením v Obchodnom 
vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
 
Poučenie  
 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ). 



 
Účastník konkurzného konania má právo uplatni ť námietku zaujatosti vo či 
sudcovi, ak so zrete ľom na jeho pomer k veci, k ú častníkom alebo k ich 
zástupcom možno ma ť pochybnosti o jeho nezaujatosti. Ú častník môže uplatni ť 
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty n a prihlasovanie 
pohľadávok. Na neskôr doru čené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. 
č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí by ť uvedené, proti komu 
smeruje, dôvod, pre ktorý má by ť sudca vylú čený a kedy sa ú častník 
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylú čenia dozvedel. Na podanie, 
ktoré nesp ĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prí pade sa vec 
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Ob čianskeho súdneho poriadku). 
 
Vyhlásením konkurzu sa za čína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený 
zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchod nom vestníku. Vyhlásením 
konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu za čalo alebo prebiehalo 
reštrukturaliza čné konanie. Ak po čas konkurzu dôjde na súd návrh na 
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na p ovolenie 
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.) 
 
Za de ň doru čenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa p ovažuje 
nasledujúci de ň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdne j 
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti , ktoré sa pod ľa tohto 
zákona zverej ňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na ú čely tohto zákona 
za zverejnené nasledujúci de ň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 25. 6. 2013 

Mgr. Patricie Kepe ňová, samosudky ňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Veronika Pirošková 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Náhradné pole 4, 972 51 Handlová 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  21. 2. 1978 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/36/2013 S 106 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/36/2013 
 
Druh podania:  Oznam o tom, kde a kedy možno nahliada ť do spisu 
 
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliada ť do spisu 
 
JUDr. Danica Birošová, konkurzný správca úpadcu: Ve ronika Pirošková, nar. 
21.02.1978, Handlová, Náhradné pole 4, 
oznamuje ú častníkom konkurzného konania, že d ňom uverejnenia tohto 
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliada ť do 
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: P iaristická 46, Tren čín 
911 01 v úradných hodinách od 8.00 hod. do 
15.00 hod . Žiadosti na zapísanie do poradovníka na  nahliadanie do spisu 
možno podáva ť písomne na mailovu adresu 
birosova@ak-birosova.sk alebo na čísle telefónu 032/6583076. 
 

JUDr. Danica Birošová, správca  

 


