Obchodný vestník 191/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.10.2015

K021777
Spisová značka: 1NcKR/4/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Dubovec, nar. 01.10.1965, bytom 013 12 Turie
182, právne zastúpený: JUDr. Martou Wertlenovou, advokátkou so sídlom Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, o
návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka: Miroslav Dubovec, nar. 01.10.1965, bytom 013 12 Turie 182,.
Ustanovuje do funkcie správcu: LexCreditor k.s., so sídlom Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 47 245 913.
Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať písomnému súhlasu
správcu nasledovne:
- právne úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorázové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 200,- eur alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 200,- eur v jednom
kalendárnom mesiaci
- odmietnutie daru alebo dedičstva
Dlžník je povinný poskytnúť na konci každého skúšobného roka na uspokojenie svojich záväzkov správcovi sumu
2.160,- eur (alebo sumu 180,- eur mesačne) s tým, že ak dlžník dosiahne čistý ročný príjem viac ako 5.160,- eur, je
povinný odovzdať sumu rovnajúcu sa 42 % z takéhoto čistého ročného príjmu za skúšobný rok.
Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníka. Zároveň je správca povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú písomnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 29.9.2015
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

1

