Životopis dlžníka, aktuálna životná situácia a zoznam spriaznených osôb
V súlade s ust. § 167 ods. 2 a ust. § 168 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov musí byť prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu ako aj návrhu na určenie splátkového
kalendára aj dlžníkov životopis, opis dlžníkovej aktuálnej životnej situácie, zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,
zoznam dlžníkovho aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných
troch rokoch, zoznam veriteľov dlžníka a vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti. Venujte preto, prosím,
nasledujúcemu dotazníku zvýšenú pozornosť!
1.

Osobné údaje dlžníka
Priezvisko, meno:
Titul:
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
Ulica:

číslo:

Obec:

PSČ:

Kontaktné údaje:
Telefónne číslo:
2.

E-mail:

Sociálne postavenie dlžníka
V súčasnosti som:
(označte krížikom – môžete označiť aj viac možností)

3.

-

zamestnaný

-

samostatne zárobkovo činná osoba

-

poberateľ dôchodku

-

nezamestnaný

-

uchádzač o zamestnanie

-

poberateľ sociálnych dávok

-

iné:

uveďte druh:

uveďte druh:

Pracovné skúsenosti dlžníka
Priebeh mojich zamestnaní:
(aj dohôd o vykonaní práce/pracovnej činnosti, brigádnickej činnosti, samostatnej zárobkovej činnosti a
nezamestnanosti)
Od – do:

Zamestnávateľ:

Pracovná pozícia, náplň práce:

4.
4.1

Vzdelanie dlžníka
Moje najvyššie dosiahnuté vzdelanie je:
(označte krížikom – môžete označiť len jednu možnosť)

-

základné

-

stredoškolské bez maturity

-

stredoškolské s maturitou

-

vysokoškolské I. stupňa

-

vysokoškolské II. stupňa

-

vysokoškolské III. stupňa

v odbore:
ukončené v roku:
na škole:
4.2

Absolvoval/-a som aj ďalšiu odbornú prípravu, rekvalifikáciu či školenia, najvýznamnejšie sú tieto:
(uveďte odbor, inštitúciu a rok)

5.

Schopnosti, znalosti, zručnosti a záujmy dlžníka
(popíšte najmä jazykové znalosti, organizačné, technické a počítačové zručnosti, záujmy)

5.1

Áno

typ:

Nie

5.2

Som držiteľom vodičského preukazu:

6.

Zdravotný stav dlžníka
V prípade, že Vaše zdravotné problémy sú tak závažné, že na ne má podľa Vás súd v konaní o oddlžení
prihliadať, uveďte ich:

7.

Opíšte v stručnosti Vašu aktuálnu životnú situáciu
(uveďte najmä, v akej finančnej situácii sa nachádzate, aké sú Vaše príjmy a nevyhnutné výdavky, ako
vznikli Vaše dlhy a voči komu máte dlhy)

8.
8.1

Zoznam osôb spriaznených s dlžníkom
Spoločnú domácnosť tvorím s týmito osobami:
(uveďte ich mená, priezviská, dátumy narodenia a sociálne postavenie podobne ako v bode 2.)
Manžel/-ka, druh/družka:

Deti:

Iné osoby:

8.2

V tejto časti uveďte všetky ostatné fyzické osoby, ktoré sú Vašimi blízkymi osobami:
(blízkymi osobami sú príbuzní v priamom rade, t. j. predok a potomok, ďalej súrodenec a manžel; iné
osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu,
ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu)
Meno a priezvisko:

Vzťah:

Adresa:

8.3

V tejto časti uveďte všetky právnické osoby, v ktorých máte Vy alebo Vaše blízke osoby podľa
bodu 8.1 a 8.2 kvalifikovanú účasť:
(kvalifikovanou účasťou sa rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5% na základnom
imaní právnickej osoby alebo hlasovacích právach v právnickej osobe alebo možnosť uplatňovania vplyvu
na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu;
nepriamym podielom sa rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v
ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť)
Názov:

IČO:

Sídlo:

Čestne vyhlasujem, že som platobne neschopný/-á, do toho stavu som sa nepriviedol/-dla úmyselne,
pri preberaní záväzkov som sa nespoliehal/-a na to, že svoje dlhy budem riešiť oddlžením a nemám
snahu poškodiť svojho/-ich veriteľa/-ov alebo zvýhodniť niektorého veriteľa. Čestne vyhlasujem, že
na území Slovenskej republiky mám centrum hlavných záujmov.
Vyhlasujem, že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé, úplné a som si vedomý právnych následkov
v prípade úmyselného uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.

V

Dňa

Podpis dlžníka:

