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Slowakische Fassung 

*Prostredníctvom formuláru sa prihliada na povinnos  informova  verite ov pod a lánku 40 v spojení s lánkom  42 odsek 1 

nariadenia (EG) . 1346/2000 Rady zo d a 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ABl. L 160/1). 

 Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!*

 

 Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom fristerne!* 

 Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed!* 

 Kutse nõudeavalduse esitamiseks. Arvestage kehtestatud tähtaegu!* 

 Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat!* 

 Invitation à produire une créance. Délais à respecter!* 

    .   !* 

 Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare!* 

 Aicin jums iesniegt pras jumu pieteikumus. Iev rot varb t jos termi us!* 

 Kvietimas pateikti reikalavim . Privalomieji terminai!* 

 Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen!* 

 Sej a sabiex tissottometti talba.  Il-perijodi ta` mien stupulati g andhom ji u osservati*. 

 Wezwanie do zgłoszenia wierzytelno ci. Prosz  nie zapomina  o konieczno ci dotrzymania 
ew. terminów!* 

 Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!* 

 Výzva na prihlásenie poh adávky. Všimnite si prípadné termíny!* 

 Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!* 

 Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables!* 

 Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta!* 

 Výzva k uplatn ní pohledávky P ípadné lh ty musejí být dodrženy!* 

 Felhívás egy követelés bejelentésére. Esetleges hatírid ket figyelembe venni!* 

 
 

Ako vyplýva z priloženého rozhodnutia konkurzného súdu, bolo otvorené konkurzné konanie 
o majetku v om menovaného dlžníka, ktoré slúži rovnomernému uspokojeniu verite ov.  
 
Každý verite  vrátane finan ných úradov a nosite ov sociálneho poistenia lenských štátov 
môže svoje poh adávky písomne prihlási  v konkurznom konaní. To platí aj pre verite ov, 
ktorí majú svoje obvyklé bydlisko, pobyt alebo sídlo v inom lenskom štáte ako v štáte, v 
ktorom bolo otvorené konanie ( lánok 39 nariadenia Rady o konkurznom konaní). Títo 
veritelia môžu prihlási  svoje poh adávky aj v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných 
jazykov tohoto druhého štátu. V takomto prípade ale musí ma  prihláška minimálne Nadpis 
"Prihláška poh adávky" v nemeckom jazyku. Od verite a sa môže požadova  preklad 
prihlášky do nemeckého jazyka ( lánok 42 odsek 2 nariadenia Rady o konkurznom konaní). 
 
Prihláška poh adávky musí by  podaná v prihlasovacej lehote, ktorá je vyzna ená v 
priloženom rozhodnutí o otvorení konkurzného konania (§ 28 odsek 1 konkurzného 
poriadku).  
 
Poh adávky, ktoré budú prihlásené až po uplynutí prihlasovacej lehoty, budú prípadne 
vyžadova  dodato né preverovacie konanie. Náklady, ktoré týmto vzniknú, nesie verite , 
ktorý svoju poh adávku oneskorene prihlásil (§ 177 odsek 1 konkurzného poriadku). 
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Prihláška poh adávky sa nemá poda  na konkurznom súde, ale u správcu konkurznej 
podstaty menovaného v priloženom rozhodnutí o otvorení konkurzného konania (§ 
174 konkurzného poriadku). Ak je ustanovený správca alebo dôverník (§§ 270, 313 
konkurzného poriadku), je potrebné prihlási  poh adávku tam. 
 
V prihláške oznámi verite  druh, as vzniku a sumu poh adávky a k prihláške priloží 
kópie prípadne jestvujúcich dokladov ako aj listín, z ktorých vyplýva poh adávka, ( lánok 
41 nariadenia Rady o konkurznom konaní, § 174 odsek 1 konkurzného poriadku). 
 
Pri podávaní prihlášky je nutné okrem toho uvies  dôvod poh adávky a prípadne 
skuto nosti, z ktorých pod a odhadu verite a vyplýva, že poh adávka vznikla na 
základe úmyselného nedovoleného konanie dlžníka (§ 174 odsek 2 konkurzného 
poriadku). Na úmyselné nedovolené konanie dlžníka sa oslobodenie od zostávajúceho dlhu 
nevz ahuje v tom prípade, ak verite  prihlási príslušnú poh adávku s uvedením právneho 
dôvodu a všetkých jestvujúcich skuto ností (§ 302 íslo 1 konkurzného poriadku). 
 
Všetky poh adávky je nutné vymáha  v pevných sumách v Euro a na záver ich zhrnú  do 
celkovej sumy. Poh adávky v zahrani nej mene je nutné prepo íta  do Euro a síce pod a 
kurzovej hodnoty platnej v ase otvorenia konania. Pri poh adávkach, ktoré nie sú zamerané 
na peniaze alebo ktorých pe ažná suma je neur itá, treba prihlási  ich odhadnú hodnotu 
(§ 45 konkurzného poriadku). 
 
Úroky je zásadne možné prihlási  len za obdobie do otvorenia konkurzného konania 
(dátum priloženého rozhodnutia o otvorení konania). Spolu s uvedením úrokovej sadzby a 
asového obdobia je nutné úroky vypo íta  a uvies  pevnú sumu. 

 
Druhoradé poh adávky (napríklad úroky vzniknuté od otvorenia konania alebo nároky na 
bezplatné služby dlžníka) je potrebné prihlási  len vtedy, ak konkurzný súd v rozhodnutí 
o otvorení konkurzného konania prihlásenie poh adávky zvláš  vyžaduje. Pri prihlásení 
takýchto poh adávok treba poukáza  na ich druhorados  a verite ovi oznámi  jemu 
prináležiace poradie (§ 174 odsek 3 konkurzného poriadku).  
 
Pokia  veritelia požadujú zais ujúce práva na hnute nosti alebo na práva dlžníka, musia 
to bezodkladne oznámi  správcovi konkurznej podstaty. Pritom je potrebné uvies  
predmet, na ktorý sa vz ahuje zais ujúce právo, druh a dôvod vzniku zais ovacieho práva 
ako aj zaistenú poh adávku. Kto toto oznámenie z vlastnej viny zmešká alebo zdržiava, 
ru í za všetky tým vzniknuté škody (§ 28 odsek 2 konkurzného poriadku).  
 
Veritelia, ktorí môžu vyžadova  na základe záložného práva alebo iného zais ovacieho 
práva osobitné uspokojenie, sú konkurzní veritelia, pokia  im dlžník aj osobne ru í, 
napríklad na základe úverovej zmluvy alebo kúpnej zmluvy. Túto osobnú poh adávku 
môžu prihlási . Budú ale len vtedy pri rozde ovaní konkurznej podstaty zoh adnení, ak sa 
zrieknú osobitného uspokojenia alebo ak z neho vypadli (§ 52 konkurzného poriadku).  
 
Ten, kto môže na základe vecného alebo osobného práva (napríklad ako majite ) ur i , 
že nejaký predmet nepatrí ku konkurznej podstate, nie je konkurzný verite . Jeho 
nárok na vy lenenie predmetu nemožno prihlási  v konkurznom konaní, ale riadi sa 
pod a zákonov, ktoré platia mimo konkurzného konania (§ 47 konkurzného poriadku).  
 


