
Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo 

Klauzúra 

Letný semester a.r. 2021/2022 

 

JUDr. Peter Kováč nar. 29.02.1969,  trvale  bytom Banská Bystrica, Fončorda 15323/3, 

rozvedený, advokát,  ako správca konkurznej podstaty ustanovený  uznesením Krajského súdu 

v Banskej Bystrici dňa 21.06.1999 v konkurznom konaní pod číslom 32 Cb-18K 20/1996 úpadcu 

Zoltán Nagy – BALPAPIER, s.r.o. „v konkurze“, Veterná 36, Veľký Krtíš, IČO: 102022765, bez 

vedomia a súhlasu konkurzného súdu, si v prevažnej miere v Banskej Bystrici, ale aj ďalších 

mestách v rámci SR, v období rokov 1999 až 2018 prisvojil finančné prostriedky pochádzajúce 

zo speňaženia majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu, ktoré po jeho zbavení funkcie 

správcu uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 32K/20/1996 zo dňa 06.06.2019, do 

dnešného dňa novoustanovenej správkyni konkurznej podstaty Ing. Kataríny Novej ani napriek jej 

písomným výzvam zo dňa 18.09.2018, 28.10.2018 a 07.01.2020 aj keď takto mal urobiť do 15 dní 

do právoplatnosti uznesenia, neodovzdal a nereagoval ani na výzvu Krajského súdu v Banskej 

Bystrici zo dňa 13.11.2019 a 25.06.2020, a to finančné prostriedky úpadcu, ktoré získal: 

 

1. výbermi v hotovosti v slovenských korunách z účtu úpadcu vedeného v Tatra banke a.s., číslo 

účtu: 200012345 celkovo odčerpal sumu 350.400 SK, t.j. 11.631,15 Eur; 

 

2. výbermi v hotovosti z účtu úpadcu vedeného v vo Všeobecnej úverovej banke a.s., číslo účtu: 

26212345 odčerpal sumu 158.373,32 Eur; 

 

3. realizovanými prevodmi finančných prostriedkov z účtu úpadcu vedeného v Slovenská 

sporiteľňa  a.s., číslo účtu: 2625712345 na svoj bežný účet právnickej osoby pod názvom 

JUDr. Peter Kováč, IČO: 112345678, vedený v Tatra banke a.s. číslo 2612345678, v sume 

319,23 Eur;  

 

4. prevzatím finančnej hotovosti dňa 10.10.2000 vo výške 30.750 Sk (1.020,71 €) od Papierne - 

Železiarne, Stropkov 373, ako kúpnej ceny za úžitkové motorové vozidlo LIAZ, ev. č. VK 38-

52 v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 10.10.2000 a opatrenia Krajského súdu v Banskej Bystrici 

č.k. 32 Cb 18 K 20/96 zo dňa 14.02.2000;  

 

5. prevzatím finančnej hotovosti dňa 25.01.2000 vo výške 223.800 SKK (7.428,80 Eur) od 

súdneho exekútora JUDr. Ing. Jána Kováča, so sídlom Exekútorského úradu v Rimavskej 

Sobote, Kálmana Petocza 228 na podklade vykonanej dražby v rámci EX 3421/97 a Uznesenia 

Okresného súdu č.k. Er 1234/1997 zo dňa 10.02.1999 o udelení príklepu, po odpočítaní trov 

exekúcie; 

 

6. prevzatím finančnej hotovosti dňa 19.04.2002 vo výške 8.700 Sk (288,79 Eur) od spoločnosti 

DALMA a.s., IČO: 123456789, so sídlom Brezno, Pri kostolíku 23, ako úhrady faktúry č. 

123456789 splatnej dňa 19.04.2002 za zariadenie kancelárií;  

 

7. prevzatím finančnej hotovosti dňa 08.06.2011 vo výške 6.000 Eur od spoločnosti IMMO-

RENT spol. s r.o., so sídlom v Rimavskej Sobote, B. Bugára 1000/12 na podklade uzatvorenej 

kúpnej zmluvy za predaj betónových tvárnic v zmysle opatrenia Krajského súdu Banská 

Bystrica 32-18 K 20/96-324 zo dňa 03.06.2013;  



 

8. prevzatím finančnej hotovosti dňa 08.09.2011 vo výške 1.050 Eur od spoločnosti IMMO CAP 

s.r.o., so sídlom v Brezne, Pri železniarňach 7 ako doplatku na podklade kúpnej zmluvy zo dňa 

07.04.2011 na prevod vlastníckeho práva 2 ks  nádrží na pohonné hmoty za dohodnutú kúpnu 

cenu 2.100 €, v zmysle Opatrenia KS BB zo dňa 17.06.2011 č.k. 32-18K 20/96-609, kde na 

účet úpadcu bola už dňa 15.06.2011 zložená zábezpeka vo výške 1.050 €,  

 

použitie ktorých finančných prostriedkov nijako nezdokladoval ani nevydal späť do majetku 

úpadcu ani na výzvy novovymenovanej správkyni konkurznej podstaty Ing. Kataríne Novej po 

jeho zbavení funkcie správcu konkurznej podstaty dňa 06.06.2019 uznesením sp. zn. 32K/18/1996-

861, ale ich previedol na účet vedený v Tatrabanka, a.s. 123456789 patriaci FININVEST, s.r.o., 

ktorej jediným štatutárom a spoločníkom ako i zapísaným konečným uživateľom výhod v registri 

partnerov verejného sektora je JUDr. Martin Kováč nar. 29.01.1967,  trvale  bytom Banská 

Bystrica, Fončorda 15323/3 – brat obvineného, pričom podľa opatrenia Krajského súdu Banská 

Bystrica č. k. 32-18K 20/1996-366 zo dňa 04.10.2003 mal súhlas na vyplatenie iba zálohovej 

odmeny vo výške 465.000 Sk (15.435,17 €), teda finančné prostriedky za speňaženie majetku 

úpadcu použil v rozpore s účelom, na ktorý mu boli zverené, čím spôsobil na majektu konkurznej 

podstaty úpadcu Zoltán Nagy – BALPAPIER, s.r.o. „v konkurze“ so sídlom Veterná 36, Veľký 

Krtíš, IČO: 102022765,, škodu vo výške 170.676,83 €.  

 

Novoustanovená správkyňa konkurznej podstaty zároveň identifikovala nasledovné problematické 

otázky súvisiace s úpadcom. Konkrétne sa jedná o nasledovné : 

- hoci úpadca v podstate od svojho vzniku od r. 1995 aktívne poskytoval v zmysle svojho 

predmetu podnikania služby najmä štátnym inštitúciám, kedy mu bola od roku 2016 do 

6.6.2019 na „štátnych zákazkách“ vyplatená suma 2.000.000 Eur. Aj napriek tejto 

skutočnosti však úpadca nemal v registri partnerov verejného sektora uvedeného 

skutočného konečného užívateľa výhod, 

- imanie úpadcu v rokoch 2017-2019 záporné. 


