
 

 

POVERENIE 

 

Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2257/B, (ďalej len „spoločnosť“), 

zastúpená Ing. Brianom Liptákom, predsedom predstavenstva a JUDr. Martinom Lipovským, 

podpredsedom predstavenstva, týmto 

 

poveruje 

 

zamestnanca:  Ing. Lýdia Vrbová 

bytom:    

narodeného:   

 

aby podľa ustanovenia § 72 Civilného sporového poriadku konal za spoločnosť tak, že robí v mene 

spoločnosti, v sporoch prejednávaných a rozhodovaných súdmi podľa ustanovení Civilného sporového 

poriadku, v exekučných konaniach vedených podľa ustanovení zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych 

exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení 

neskorších predpisov, v konkurzných konaniach vedených podľa ustanovení zákona č. 328/1991 Zb. 

o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach 

vedených podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v iných konaniach, pri ktorých je spôsob konania za 

spoločnosť upravený príslušnými ustanoveniami Civilného sporového poriadku, právne úkony 

v nasledovnom rozsahu: 

 

a) návrh na zmenu strany sporu podľa ust. § 80 Civilného sporového poriadku v incidenčných 

sporoch vzniknutých v rámci konkurzných konaní vedených podľa ustanovení zákona č. 328/1991 

Zb., ako aj v incidenčných sporoch vzniknutých podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z.,  

b) v exekučných konaniach vedených podľa ustanovení zákona č. 233/1995 Z.z.: 

1.  návrhy na zmenu účastníka konania podľa ust. § 80 Civilného sporového poriadku, 

2. súhlas alebo nesúhlas so vstupom spoločnosti do konania na strane oprávneného podľa ust. 

§ 80 ods. 2 Civilného sporového poriadku, 

3. odvolanie proti uzneseniu o pripustení alebo nepripustení zmeny účastníka konania, 

4. oprava a doplnenie návrhu na vykonanie exekúcie, 

5. súhlas alebo nesúhlas s uzatvorením dohody s povinným o splatení pohľadávky 

v splátkach, 

6. súhlas alebo nesúhlas so znížením zrážky zo mzdy alebo dôchodku, 

7. odvolanie voči uzneseniu súdu, 

8. sťažnosť voči uzneseniu súdu 

c) oznámenie tretím osobám o výmaze dlžníka z Obchodného registra. 

 

V Bratislave, dňa .................. 

 

 

 

 

 

________________________ 

Ing. Brian Lipták 

predseda predstavenstva 

_________________________ 

JUDr. Martin Lipovský  

podpredseda predstavenstva 

   Slovenská konsolidačná, a.s.     Slovenská konsolidačná, a.s. 

 


