Upozornenie veriteľom EZP
Okresný súd Bratislava I., so sídlom Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, v právnej veci
navrhovateľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Európska zdravotná poisťovňa, a. s. v likvidácii, rozhodol takto:
Súd uznesením zo dňa 22.10.2008, č. k.: 6K/34/2008, vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka: Európska zdravotná poisťovňa, a. s. v likvidácii, so sídlom: Pribinova 25, 811
09 Bratislava, IČO: 35 954 175. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
27.10.2008, pod č. OV 2008/207.
Súd ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty: Ing. Eduard Hyránek, PhD., so
sídlom kancelárie: Púchovská 12, 831 06 Bratislava.
Súd vyzval veriteľov dlžníka, aby v lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky voči EZP, a. s. v konkurze. Lehota na podanie prihlášok začala
plynúť od 28.10.2008. Veritelia musia podať prihlášku pohľadávky spolu s prílohami v
dvoch vyhotoveniach na adresu kancelárie konkurzného správcu a súčasne v jednom
vyhotovení na adresu alebo priamo do podateľne súdu BA I.
Prihláškou si uplatňujú pohľadávky poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe
neuhradených faktúr za poskytnutú ZS, platitelia poistného a poistenci si prihláškou uplatnia
nárok na nevrátený preplatok z ročného zúčtovania poistného za rok 2007.
Pre každú pohľadávku sa vyplňuje samostatná prihláška. Prihláška musí obsahovať
náležitosti: označenie veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, jej poradie,
sumu rozdelená na istinu a prísl. (úrok z omeškania), musí byť podpísaná a datovaná. Ak
veriteľ podáva viac prihlášok, musí k prihláškam pripojiť aj súhrnný prehľad údajov
uvedených v jednotlivých prihláškach, lebo inak sa na ne nebude prihliadať !
Je nevyhnutné najneskôr do 11. decembra doručiť prihlášky správcovi aj súdu, nepostačuje
iba podať tieto prihlášky na poštovú prepravu, alebo osobitne len na jednu adresu! Na
prihlášky, ktoré budú podané po uvedenom termíne, správca nebude prihliadať !!!
Záväzné formuláre prihlášok sú vypracované podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzory tlačív sú
prístupné na internetovej

stránke MS SR http://www.justice.gov.sk/ , na linke:
http://www.justice.gov.sk/skp/dwn/konk/03b_prihpohl.pdf
V závere týchto formulárov sú uvedené všetky základné pokyny (poučenie) na správne
vyplnenie prihlášky. Súd uložil správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o
vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou týmto
upozorňuje a vyzýva
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, platiteľov poistného a poistencov, ktorí
evidujú pohľadávku voči Európskej zdravotnej poisťovni, a. s. v konkurze, aby ju bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 11. decembra 2008, prihlásili prihláškou u správcu
konkurznej podstaty (2x) a na Okresnom súde BA I. (1x). Je nevyhnutné doručiť prihlášky
na vyššie uvedené adresy. Pri zmeškaní uvedenej lehoty ich pohľadávka nebude
uspokojená zo speňaženia konkurznej podstaty.
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