Oznámenie o zaradení do registra dlžníkov
Vážená firma: Dlžník, s.r.o.
dňa 10.04.2012 ste boli zaradený do Registra firemných dlžníkov SR na portáli
www.NAVRHnaKONKURZ.sk.
Zápis bol vykonaný Vaším veriteľom:
Veriteľ, s.r.o.
Ulica a číslo
PSČ a obec
Výška pohľadávky: 1000.00 EUR
Systém portálu NAVRHnaKONKURZ.sk umožňuje ďalším veriteľom, aby sa k Vám priradili a
bola tak splnená jedna z podmienok na vykonanie návrhu na konkurz na Vašu firmu.
Vo Vašom záujme je predísť zbytočným ťažkostiam a nadbytočným nákladom pri plnení Vášho
záväzku, preto v čo najkratšom období kontaktujte svojho veriteľa a dojednajte ďalší postup,
ako svoj záväzok uhradíte.
Podľa ust. § 11 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov je
dlžník v úpadku (platobná neschopnosť alebo predĺženie) povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu
do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o
svojom úpadku. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu dlžníka. Ak osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžník a poruší
povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu, zodpovedá veriteľom za škodu, ktorá im v
dôsledku toho vznikla, ibaže preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou. Ak návrh na vyhlásenie
konkurzu nebol podaný včas, predpokladá sa, že výška škody, ktorá tým veriteľom vznikla, je suma ich
pohľadávok, ktoré po zrušení konkurzu alebo zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku
zostali neuspokojené, ibaže sa preukáže iná výška škody. Veriteľ je oprávnený podať návrh na
vyhlásenie konkurzu, ak môže odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť svojho dlžníka.
Platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní
v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z
týchto veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie. V zmysle ust. § 2 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o
súdnych poplatkoch je poplatníkom súdneho poplatku v konkurznom konaní dlžník.
V zmysle ust. § 14 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii má začatie konkurzného
konania okrem iného účinok, že dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony.
Podľa ust. §10 ods. 3 citovaného zákona za bežný právny úkon sa nepovažuje založenie obchodnej
spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe, prevod nehnuteľnosti alebo prenájom
nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote
majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom, uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke
alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov, zabezpečenie cudzieho
záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu
odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou, urobenie právneho úkonu bez primeraného
protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho
záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok. Vyššie uvedený veriteľ sa potvrdením zmluvných
podmienok pri registrácii do portálu zaviazal, že všetky údaje, ktoré budú z jeho strany zverejnené, sú
pravdivé a že bude konať čestne len so zámerom vymôcť svoje pohľadávky, na ktoré je oprávnený.
Prevádzkovateľ portálu NAVRHnaKONKURZ.sk síce nezodpovedá za obsah a pravdivosť týchto
údajov, ale má právo v prípade podania námietky k tomuto oznamu od Veriteľa žiadať predloženie
dokladov, ktoré ho oprávňujú k zápisu Vašej spoločnosti do Registra dlžníkov.
www.NAVRHnaKONKURZ.sk

