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PLNOMOCENSTVO  
 

Splnomocniteľ:    

 

Meno:    ....................................... 

dátum narodenia:  ............... 

trvale bytom:   ........................................... 

 

 

týmto splnomocňuje 

 

Splnomocnenca:    

 

Obchodné meno:  Veritelia družstva – občianske združenie 

so sídlom:    Majakovského 2769/35, 90201 Pezinok, Slovenská republika  

IČO:    51292297 

 

 

na uskutočnenie nasledovných záležitostí  a vykonanie nasledovných právnych úkonov:  

 

 

1. v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ 

INVESTÍCIE, so sídlom Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO: 35 784 717, vedenom na Okresnom súde 

Bratislava I pod sp. zn. 3K/95/2010 (ďalej len „konkurzné konanie“) a to na vykonanie všetkých 

a akýchkoľvek právnych úkonov súvisiacich s týmto konkurzným konaním vrátane účasti na 

schôdzi veriteľov, hlasovania na schôdzi veriteľov, a akéhokoľvek ďalšieho zastupovania 

splnomocniteľa ako veriteľa v konkurznom konaní pri vykonávaní jeho práv,  

 

2. na vykonanie všetkých a akýchkoľvek právnych úkonov v súvislosti s konkurzným konaním  

a zastupovaním Splnomocniteľa vo vzťahu k štátnym orgánom, ministerstvám Slovenskej 

republiky, súdom Slovenskej republiky, orgánom prokuratúry Slovenskej republiky alebo 

generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, Národnej banke Slovenska, ako aj ďalším štátnym 

orgánom a inštitúciám, vo vzťahu ku ktorým Splnomocniteľ vystupuje alebo bude vystupovať, 

 

3. bez obmedzenia vyššie uvedeného všeobecne vykonanie akéhokoľvek úkonu akejkoľvek povahy 

alebo druhu, ktorý by mal byť vykonaný alebo uskutočnený, a ktorý priamo alebo nepriamo súvisí 

so záležitosťami uvedenými vyššie, a  

 

4. ustanovenie tretej osoby podľa rozhodnutia splnomocnenca ako substitučného zástupcu v rozsahu 

tejto plnej moci. 

 

 

Týmto potvrdzujem a schvaľujem v mene splnomocniteľa všetky úkony, ktoré uskutoční splnomocnený 

zástupca podľa tejto plnej moci. 
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Splnomocnenec je oprávnený udeliť splnomocnenie právnemu zástupcovi Splnomocniteľa, ktorým ju 

splnomocní, aby namiesto neho konala v mene Splnomocniteľov, a to v celom rozsahu tohto splnomocnenia. 

 

Táto plná moc skončí jej odvolaním, pokiaľ nebude skôr vypovedaná.  

 

V ......................., dňa ................................ 

 

Splnomocniteľ: 

___________________________ 

............................... 

 

Plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu. 

     

 

___________________________ 

Veritelia družstva – občianske združenie 

........................... 

Splnomocnenec 

 

 

 

___________________________ 

Veritelia družstva – občianske združenie 

............................. 

Splnomocnenec 

 


