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Uznesenie
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FC Petržalka 1898, a.s., so sídlom M.
C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava, IČO: 45 469 725, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: FC Petržalka 1898, a.s., so sídlom M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava, IČO: 45 469 725
rozhodol:
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: FC Petržalka 1898, a.s., so sídlom M. C. Sklodowskej
1, 851 04 Bratislava, IČO: 45 469 725, pre nedostatok majetku.
odôvodnenie:
Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 09.06.2014, č. k. 6K/22/2014-93, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 14.06.2014, začal na návrh dlžníka: FC Petržalka 1898, a.s., so sídlom M. C.
Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava, IČO: 45 469 725 konkurzné konanie na majetok dlžníka: FC Petržalka
1898, a.s., so sídlom M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava, IČO: 45 469 725 (ďalej len "Dlžník").
Vzhľadom na to, že súd mal po začatí konkurzného konania pochybnosti o majetnosti Dlžníka, teda
mal pochybnosti o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu,
uznesením zo dňa 18.06.2014, č. k. 6K/22/2014-97, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.06.2014
ustanovil Dlžníkovi predbežného správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom
kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1436 (ďalej len „Predbežný správca“) uložil mu
povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať
a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45
dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Do dnešného dňa Predbežný správca predložil súdu dňa 03.07.2014 (osobne podané), dňa 15.07.2014
(osobne podané) a dňa 18.07.2014 (osobne podané) spolu 3 priebežné správy o stave zisťovania
majetku Dlžníka a vykonaných úkonoch. Záverečná správa bola súdu osobne podaná dňa 08.08.2014
(osobne podané).
V zmysle uvedených správ Predbežný správca s cieľom zistiť a preveriť Dlžníkov majetok vykonal
nasledujúce úkony, a síce so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti sa obrátil na Dlžníka, predsedu
predstavenstva Dlžníka, Daňový úrad Bratislava, Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.,
Krajský dopravný inšpektorát PZ v Bratislave, odbor bezpečnosti cestnej premávky a dopravných
evidencií, Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava, Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, Úrad
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Slovak Telekom, a. s., Orange Slovensko, a. s.,
O2 Slovakia, s. r. o. a banky a pobočky zahraničných bánk.

Šetrenie prostredníctvom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s., Okresným úradom
Bratislava, Krajským riaditeľstvom PZ v Bratislave a Geodetického a kartografického ústavu Bratislava
bolo negatívne, a teda Dlžník nemá zriadený účet majiteľa cenných papierov, nie je vlastníkom ani
držiteľom motorového vozidla a nevlastní žiadnu nehnuteľnosť.
Predbežný správca uviedol, že sa v pokladni Dlžníka ku dňu podania návrhu nachádzala hotovosť
XXX,XX V., táto suma sa však priebežne mení. Z návrhu rovnako Priebežný správca zistil, že Dlžník
dosahuje príjmy, ktoré predstavujú: a) príjmy z dobrovoľného členského a účelových darov v priemere
vo výške X.XXX,- V./mesačne, ku ktorým sa Dlžník vyjadril tak, že tieto príjmy sa už od obdobia, keď boli
účty Dlžníka zablokované exekútormi, nedosahovali vôbec, b) z podnájmu reklamnej plochy vo výške
XXX,XX V. s DPH/mesačne v mesiacoch január, február, marec, november, december a XXX,XX V. s
DPH/mesačne v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, august, september, október, a c) príjmy zo vstupného na
zápasy ,,A“ mužstva v priemere vo výške XXX,- Eur za jeden majstrovský zápas, pričom podľa tvrdení
Dlžníka sa všetky dosiahnuté príjmy evidujú cez pokladňu a používajú sa výlučne na prevádzku Dlžníka
a na mzdy zamestnancov a osôb vykonávajúcich práce na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru.
Predbežný správca v rámci súčinnosti poskytnutej bankami a pobočkami zahraničnej banky zistil, že
J & T Q., a. s., pobočka zahraničnej banky vedie pre Dlžníka bežný účet, č. účtu: 1200067212/8320
s aktuálnym zostatkom ku dňu 07.07.2014 vo výške X,XX V., pričom účet je blokovaný v prospech
niekoľkých exekútorov. Predbežný správca Ďalej zistil, že U. banka P., a. s. vedie bežný účet pre Dlžníka,
č. účtu: XXXXXXXXXX/XXXX s debetným zostatkom ku dňu 01.07.2014 vo výške X,XX V.. Ďalej bolo
zistené, že Dlžník má vedený účet v N. obchodnej banke, a. s., č. účtu: XXXXXXXXXX/XXXX s aktuálnym
zostatkom X,XX V., na ktorom sú podľa vyjadrenia banky vedené exekúcie v celkovej výške XXX.XXX,XX
V..
Predbežný správca v záverečnej správe uviedol, že z dokumentácie poskytnutej v rámci súčinnosti
tretích osôb a súčinnosti Dlžníka sa mu do dnešného dňa nepodarili zistiť žiadne úkony, pri ktorých by
bolo možné odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť.
Z predložených účtovných dokumentov (účtovných závierok Dlžníka a podaných daňových priznaní
za rok 2011, 2012 a 2013) Predbežný správca zistil, že Dlžník z vykonávanej podnikateľskej činnosti
dlhodobo vykazuje stratový výsledok hospodárenia.
V závere záverečnej správy Predbežný správca skonštatoval, že majetok Dlžníka nepostačuje ani na
úhradu nákladov konkurzu, v dôsledku čoho vyhlásenie konkurzu na jeho majetok Predbežný správca
neodporúča.
Po preskúmaní predloženého zoznamu majetku dlžníka, priebežných správ a záverečnej správy,
predložených predbežným správcom, súd dospel k záveru, že majetok dlžníka nepostačuje ani na
úhradu nákladov konkurzu, a preto je tu dôvod na zastavenie konkurzného konania podľa § 20 ods.
1 ZKR.
V zmysle ust. § 21 ods. 1 ZKR, predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň
na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku,
o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu
na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežnému správcovi patria pri zisťovaní majetku dlžníka
rovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze; ustanovenia § 74 a 75 sa použijú primerane. Súd
môže v súvislosti so zisťovaním majetnosti dlžníka ukladať predbežnému správcovi pokyny, ktorými je
predbežný správca viazaný. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať
súd a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka. Ak dlžník neposkytne predbežnému správcovi potrebnú súčinnosť, súd môže lehotu na podanie
záverečnej správy o 15 dní predĺžiť.

V zmysle ust. § 20 ods. 1 ZKR ak súd v konkurznom konaní po tom, čo ustanovil dlžníkovi predbežného
správcu, zistí, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, konkurzné
konanie pre nedostatok majetku zastaví. Inak na majetok dlžníka najneskôr do 10 dní od podania
záverečnej správy predbežného správcu vyhlási konkurz.
V zmysle ust. § 20 ods. 3 ZKR uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku súd
doručí účastníkom konkurzného konania. Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ
dlžníka. Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za
pristúpenie do konkurzného konania.
V zmysle ust. § 20 ods. 4 ZKR, ak odvolací súd zistí, že súd prvého stupňa rozhodol o zastavení
konkurzného konania pre nedostatok majetku nesprávne, rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení tak, že
vyhlási na majetok dlžníka konkurz. Inak rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdí. Odvolací súd vyhlási
konkurz na majetok dlžníka aj vtedy, ak veriteľ, ktorý podal odvolanie, zloží na účet súdu preddavok na
úhradu nákladov konkurzu.
V zmysle ust. § 20 ods. 5 ZKR ak súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku, účinky
začatia konkurzného konania zanikajú až zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia
o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku. Súd zverejní oznam o
nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku bezodkladne po tom, čo uznesenie
nadobudne právoplatnosť. Ak je dlžník zapísaný do obchodného registra, súd právoplatné uznesenie o
zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku doručí príslušnému registrovému súdu.
Podľa § 9 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vo
veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka nemá hodnotu
ani X.XXX,XX V..
Vzhľadom na to, že z predloženého zoznamu majetku a správ o stave zisťovania majetku dlžníka a z
vykonaných úkonov predbežného správcu je zrejmé, že majetok Dlžníka, nebude postačovať ani na
úhradu nákladov konkurzu, teda majetok Dlžníka nedosahuje ani hodnotu X.XXX,XX V., súd v zmysle
ust. § 20 ods. 1 ZKR v lehote 10 dní od podania záverečnej správy predbežného správcu rozhodol o
zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka tak, ako je uvedené vo výroku tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má
popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

