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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.10.2016

K024459
Spisová značka: 8K/64/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: Katarína Pápayová, trvale bytom Farského 1270/6, 851
01 Bratislava, štátny občan SR, právne zastúpený: Právne centrum s.r.o., so sídlom Mýtna 42, 811 05 Bratislava, o
návrhu na povolenie oddlženia
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Katarína Pápayová, trvale bytom Farského 1270/6, 851 01
Bratislava, štátny občan SR.
Súd u s t a n o v u j e správcu: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01
Bratislava, zn. správcu: S 1636.
Súd u r č u j e , že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia 3 rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
- 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,
- odmietnutie daru alebo dedičstva,
- uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi na konci každého skúšobného roka sumu 4.200,- Eur na uspokojenie
pohľadávok veriteľov prihlásených do konkurzného konania; ak táto suma presiahne 70% čistého príjmu dlžníka, je
dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky najviac vo výške 70% svojho čistého príjmu za uplynulý
skúšobný rok.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej výzvy súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom
počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 19.10.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
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