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K016946
Spisová značka: 6K/5/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o., so
sídlom Zátišie 12, 831 03 Bratislava, IČO: 00 604 542, právne zastúpený: Advokátska kancelária Patassy, s.r.o., so
sídlom Koceľova 9, 821 08 Bratislava, IČO: 36 806 412, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
VAJNORSKÁ REAL s. r. o., so sídlom Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO: 46 521 534
rozhodol
Súd návrh na vyhlásenie konkurzu zamieta.
Poučenie:
Proti výroku o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016947
Spisová značka: 2K/67/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Javorský, nar.
23.05.1954, bytom Školská 550/71, 903 01 Veľký Biel, správcom ktorého je Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom
kancelárie: Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, značka správcu: S 1238, o návrhu na vylúčenie majetku zo súpisu
všeobecnej podstaty,
rozhodol
Súd udeľuje správcovi: Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom kancelárie: Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava,
značka správcu: S 1238, súhlas s vylúčením majetku úpadcu: Vladimír Javorský, nar. 23.05.1954, bytom Školská
550/71, 903 01 Veľký Biel, zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu v súlade s predloženým návrhom zo dňa
12.01.2016, doručeným súdu dňa 15.01.2016, a to spoluvlastnícke podiely na pozemkoch zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 82/2013 po č. 001-053.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.6.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016948
Spisová značka: 8K/66/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Gabriela Lennerová, nar.
21.04.1980, bytom Suvorovova 2626/45, 902 01 Pezinok, správcom ktorého je: Advisors k. s., so sídlom kanc.
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S 1590.
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I.
Súd odvoláva správcu: Advisors k. s., so sídlom kanc. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn.
správcu: S 1590 z funkcie správcu úpadcu Gabriela Lennerová, nar. 21.04.1980, bytom Suvorovova 2626/45, 902 01
Pezinok.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Gabriela Lennerová, nar. 21.04.1980, bytom Suvorovova
2626/45, 902 01 Pezinok, správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava
zn. Správcu S 1731.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 29.6.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016949
Spisová značka: 8K/24/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: No Comment Group, s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03
Bratislava, IČO: 35 743 611 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: No Comment Group, s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO:
35 743 611, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.6.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016950
Spisová značka: 4K/9/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ing. Miroslav Mauer, Kapitulská 468/26, 917 01
Trnava, IČO: 30 373 182 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Shopping Palace, spol. s r.o., so
sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 957 590,
rozhodol

Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Shopping Palace, spol. s r.o., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821
04 Bratislava, IČO: 35 957 590, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých 2dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.6.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016951
Spisová značka: 8K/11/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Auto Bavarija a. s., so sídlom
Hodonínska 13, 841 03 Bratislava, IČO: 36 810 282, správcom ktorého je: Advisors k.s., so sídlom kancelárie
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S 1590, uznesením č. k. 8K/11/2014-999 zo dňa 08.04.2016, zo
dňa 28.09.2016, ktorým súd rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: SPV95, s. r. o., so sídlom Štefanovičová 12,
811 04 Bratislava, IČO: 46 693 114, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Tatra banka a.s., so
sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.6.2017
Mgr. Sandra Salayová, vyšší súdny úradník
K016952
Spisová značka: 8K/17/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DEVELOPMENT 1, s.r.o., so
sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 35 841 885, o návrhu: Ing. Ivan Stoszek, nar. 20.11.1955, Andrusovova
9B, 851 01 Bratislava, na vstup do konkurzného konania
rozhodol

Súd povoľuje vstup veriteľovi: Ing. Ivan Stoszek, nar. 20.11.1955, Andrusovova 9B, 851 01 Bratislava, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Lekáreň pri nemocnici- Čadca, s.r.o., Bajkalská 29F, 821 05
Bratislava, IČO: 36 412 431, v časti istiny vo výške 84 042,50 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.6.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016953
Spisová značka: 4K/83/2010
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MARSI, s.r.o., so sídlom Staré
Grunty 56, 841 04 Bratislava, IČO: 35 947 306, správcom ktorého je Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1267 o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok
majetku
rozhodol

I.
Súd konkurz na majetok úpadcu: MARSI, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 56, 841 04 Bratislava, IČO: 35
947 306 zrušuje pre nedostatok majetku.
II.
Súd správcovi: Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08
Bratislava, značka správcu: S 1267, odmenu z výťažku nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.6.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016954
Spisová značka: 2K/5/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci zrušeného konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: EURO MEDIA SK,
a.s., so sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO: 36 427 896, správcom ktorého je: Ing. Tomáš Antonič,
so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, značka správcu S 1257 o odvolaní správcu z funkcie po
zrušení konkurzu pre nedostatok majetku
rozhodol
Súd odvoláva : Ing. Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, značka
správcu S1257 z funkcie správcu dlžníka: EURO MEDIA SK, a.s., so sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava,
IČO: 36 427 896.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 29.6.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016955
Spisová značka: 3K/13/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu A.M.AXON spol. s.r.o., so sídlom
Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, IČO: 31 327 184, správcom ktorého je JUDr. Mária Veterníková, so sídlom
kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, rozhodol uznesením č. k. 3K/13/2011- 237 zo dňa 26. 05. 2017 o
vstupe veriteľa:
Ing. Ministerstvo
Ján Vanderka,
OrviskýSlovenskej
kút 15, 921
01 Piešťany,
doč.konkurzného
namiesto
Vydáva
spravodlivosti
republiky
podľa zákona
200/2011 Z. z. okonania
Obchodnom
vestníkupôvodného
a o zmene
a doplnení
zákonov
svojomawebovom
www.justice.gov.sk
veriteľa: FAIR PLAY ORAVA,
spol.
s r.o.,niektorých
so sídlom
ul. sv.naCyrila
Metoda sídle:
2, 921
01 Piešťany, IČO: 31 590 063.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 06. 2017.
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu A.M.AXON spol. s.r.o., so sídlom
Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, IČO: 31 327 184, správcom ktorého je JUDr. Mária Veterníková, so sídlom
kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, rozhodol uznesením č. k. 3K/13/2011- 237 zo dňa 26. 05. 2017 o
vstupe veriteľa: Ing. Ján Vanderka, Orviský kút 15, 921 01 Piešťany, do konkurzného konania namiesto pôvodného
veriteľa: FAIR PLAY ORAVA, spol. s r.o., so sídlom ul. sv. Cyrila a Metoda 2, 921 01 Piešťany, IČO: 31 590 063.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 06. 2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.6.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K016956
Spisová značka: 8K/14/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Stanislav Gatial, nar. 03.05.1945,
Černyševského 46, 851 01 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Stanislav Gatial, nar.
03.05.1945, Černyševského 46, 851 01 Bratislava,
rozhodol

I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Stanislav Gatial, nar. 03.05.1945, Černyševského 46,
851 01 Bratislava.
II.
S1230.

Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Ivana Hutňanová, Krížna 38, 811 07 Bratislava, zn. správcu:

III.

Súd otvára malý konkurz.

IV.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
V.
Súd ukladá 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 v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
14. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
15. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.6 Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
21. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
22. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
23. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
24. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Bratislava I dňa 30.6.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016957
Spisová značka: 8K/25/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu K.M.T. Trading spol. s. r. o., so
sídlom Bajkalská 11, 821 02 Bratislava, IČO: 35 685 026, správcom ktorého je KONRES k. s., so sídlom kancelárie
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S 1651, rozhodol uznesením č. k. 8K/25/2016-149 zo dňa 23. 05. 2017
o vstupe veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazová 63,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 06. 2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.6.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K016958
Spisová značka: 8K/67/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu: Andrej Hupka, narodený 26.07.1990 bytom Zuby 450/9, 900 21
Svätý Jur, občan SR, s uznesením č. k. 8K/67/2014-247 zo dňa 25.05.2017, zrušil po splnení konečného rozvrhu
výťažku konkurz vedený na majetok úpadcu: Andrej Hupka, narodený 26.07.1990 bytom Zuby 450/9, 900 21 Svätý
Jur, občan SR. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.06.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.6.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K016959
Spisová značka: 2K/49/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SUERTINVEST, a.s., so sídlom
Račianska 155, 831 05 Bratislava, IČO: 36 788 953, o návrhu: Ing. Ivan Stoszek, nar. 20.11.1955, Andrusovova 9B,
851 01 Bratislava, na vstup do konkurzného konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SUERTINVEST, a.s., so sídlom
Račianska 155, 831 05 Bratislava, IČO: 36 788 953, o návrhu: Ing. Ivan Stoszek, nar. 20.11.1955, Andrusovova 9B,
851 01 Bratislava, na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľovi: Ing. Ivan Stoszek, nar. 20.11.1955, Andrusovova 9B, 851 01 Bratislava, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Lekáreň pri nemocnici- Čadca, s.r.o., Bajkalská 29F, 821 05
Bratislava, IČO: 36 412 431, v časti istiny vo výške 300.000,00 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.6.2017
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K016960
Spisová značka: 2OdK/137/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Jozef Belička, nar. 03. 01. 1954,
trvale bytom M. R. Štefánika 23, 960 01 Zvolen, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.

Súd návrh o d m i e t a.

II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00
eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 344, rok 2017, číslo účtovného dokladu 64. VI. 2017, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 344, rok
2017, číslo účtovného dokladu 64. VI. 2017, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016961
Spisová značka: 2OdK/138/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Kristián Töre, nar. 24. 10. 1980,
Hviezdoslavova 36, 986 01 Fiľakovo, obchodné meno: Kristian Töre - Shark, s miestom podnikania Konrádovce 67,
980 32 Blhovce, IČO: 41304632, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Kristián Töre, nar. 24. 10. 1980, Hviezdoslavova 36,
986 01 Fiľakovo, obchodné meno: Kristian Töre - Shark, s miestom podnikania Konrádovce 67, 980 32 Blhovce, IČO:
41304632.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: insolva, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01
Zvolen, zn.: S1764.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
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b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016962
Spisová značka: 2OdK/136/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Miroslav Mojžiš, nar. 05. 07. 1966,
trvale bytom Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen, obchodné meno: Miroslav Mojžiš, s miestom podnikania Záhonok
488/3, 960 01 Zvolen, IČO: 31026435, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný
súd Banská Bystrica v Konkurzy
právnej veci
navrhovateľa - dlžníka - Miroslav Deň
Mojžiš,
nar. 05.14.07.2017
07. 1966,
Obchodný vestník
134/2017
a reštrukturalizácie
vydania:
trvale bytom Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen, obchodné meno: Miroslav Mojžiš, s miestom podnikania Záhonok
488/3, 960 01 Zvolen, IČO: 31026435, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Miroslav Mojžiš, nar. 05. 07. 1966, trvale bytom
Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen, obchodné meno: Miroslav Mojžiš, s miestom podnikania Záhonok 488/3, 960 01
Zvolen, IČO: 31026435.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom kancelárie Budovateľská
12, 962 23 Očová, zn.: S1845.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku
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pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
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veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016963
Spisová značka: 2OdK/135/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Alexander Hlatký, nar. 18. 03.
1936, trvale bytom Kúpeľná 515/75, 050 01 Revúca, obchodné meno: Alexander Hlatký “EZZOP“, s miestom
podnikania Železničná stanica, sklad, 050 01 Revúca, IČO: 17129061, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20,
979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1936, trvale bytom Kúpeľná 515/75, 050 01 Revúca, obchodné meno: Alexander Hlatký “EZZOP“, s miestom
podnikania Železničná stanica, sklad, 050 01 Revúca, IČO: 17129061, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20,
979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Alexander Hlatký, nar. 18. 03. 1936, trvale bytom
Kúpeľná 515/75, 050 01 Revúca, obchodné meno: Alexander Hlatký “EZZOP“, s miestom podnikania Železničná
stanica, sklad, 050 01 Revúca, IČO: 17129061.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Kristián Gregor, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1377.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku
z úveru
na bývanie,
ibaže Slovenskej
bola prihlásená
konkurzu,
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Ministerstvo
spravodlivosti
republikydo
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c)
pohľadávka
zo
zmenky,
ak
bola
podpísaná
dlžníkom
pred rozhodujúcim
dňom,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
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zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu,
bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
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pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
d)
bez vážneho
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veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016964
Spisová značka: 2OdK/134/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Štefan Bátory, nar. 01. 07. 1962,
trvale bytom Hrádza 59/42, 976 57 Michalová, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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trvale bytom Hrádza 59/42, 976 57 Michalová, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Štefan Bátory, nar. 01. 07. 1962, trvale bytom Hrádza
59/42, 976 57 Michalová.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Janka Dobrocká, MBA, so sídlom kancelárie Rádayho 8,
984 01 Lučenec, zn.: S1502.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
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f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti
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určení splátkového kalendára.
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pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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g)
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016965
Spisová značka: 2OdK/133/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Anna Moravčíková, nar. 17. 01.
1947, bytom Kráľovohoľská 5638/21, 974 11 Banská Bystrica, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Anna Moravčíková, nar. 17. 01. 1947, bytom
Kráľovohoľská 5638/21, 974 11 Banská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960
01 Zvolen, zn.: S1614.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
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d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo22
splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
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vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016966
Spisová značka: 2OdK/143/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ján Kubricht, nar. 21. 11. 1969
trvale bytom Karola Šmidkeho 1380/11, 960 01 Zvolen, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.

Súd návrh o d m i e t a.

II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00
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III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 346, rok

Obchodný vestník 134/2017
I.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.07.2017

Súd návrh o d m i e t a.

II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00
eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 346, rok 2017, číslo účtovného dokladu 64. VI. 2017, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 346, rok
2017, číslo účtovného dokladu 64. VI. 2017, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016967
Spisová značka: 2OdK/142/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Lukáš Berky, nar. 07. 10. 1988,
trvale bytom Harmanec 22, 976 03 Harmanec, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Lukáš Berky, nar. 07. 10. 1988, trvale bytom
Harmanec 22, 976 03 Harmanec.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27, 960
01 Zvolen, zn.: S1475.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
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k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
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Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať ibaVydáva
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016968
Spisová značka: 2OdK/141/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ján Bayer, nar. 25. 12. 1973,
trvale bytom Prachatická 2473/12, 960 01 Zvolen, obchodné meno: Ján Bayer, s miestom podnikania Prachatická
2473/12, 960 01 Zvolen, IČO: 47149566, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Ján Bayer, nar. 25. 12. 1973, trvale bytom
Prachatická 2473/12, 960 01 Zvolen, obchodné meno: Ján Bayer, s miestom podnikania Prachatická 2473/12, 960 01
Zvolen, IČO: 47149566.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Marek Perdík, so sídlom kancelárie K. Mikszátha 268/62,
979 01 Rimavská Sobota, zn.: S1847.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na Vydáva
vylúčenie
sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
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Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ktorom ešte neboli uspokojené,
pôvodnázákonov
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aj splatnosť.
pohľadávky sa nepremlčia
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nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
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bez zbytočného
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016969
Spisová značka: 2K/10/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Taňa Oravkinová, nar. 02.
11. 1960, bytom 976 64 Bacúch 473, správcom ktorého je JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom kancelárie 960 01
Zvolen, Trhová 1, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správkyni záväzný pokyn na uzavretie Dohody o urovnaní s Jozefom Oravkinom, nar. 25. 03. 1957,
trvale bytom Bacúch č. 473, 976 64 Bacúch, obsahom ktorej bude zánik vzájomných pohľadávok, v celom ich
rozsahu a to pohľadávky Jozefa Oravkina vo výške 23 464 Eur vyplývajúca zo schváleného zmieru Okresným súdom
v Brezne, sp. zn. 3C 14/2014, zo dňa 21. 05. 2014 o vyporiadaní zaniknutého BSM medzi úpadkyňou a manželom
Jozefom Oravkinom a pohľadávka úpadkyne vo výške 20 502 Eur voči Jozefovi Oravkinovi, ako dlžníkovi, z titulu jej
zapísania do súpisu majetku oddelenej podstaty oddeleného veriteľa, ktorý bol zverejnený v OV č. 179/2016 dňa 19.
09. 2016
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016970
Spisová značka: 2OdK/140/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Jozef Faťun, nar. 18. 03. 1959,
trvale bytom Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Jozef Faťun, nar. 18. 03. 1959, trvale bytom Mesto
Zvolen, 960 01 Zvolen.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8,
962 12 Detva, zn.: S1795.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
výnimkou pohľadávok
vylúčených
z uspokojenia
(§ 166b
ZKR)
a zákona
nedotknutých
pohľadávok
(§ 166c
ZKR) v rozsahu, v
a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
akom nebudú uspokojené
v konkurze.
30
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
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zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
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f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,

Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený,
že bol
vyhlásený konkurz; ustanovenie
§a
166b
ods. 1 písm. a) a b) tým nie jeDeň
dotknuté,
Obchodný vestník
134/2017
Konkurzy
reštrukturalizácie
vydania: 14.07.2017
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
podania návrhu centrum
záujmov.
a ohlavných
zmene a doplnení
niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016971
Spisová značka: 2OdK/139/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Igor Felbaba, nar. 23. 10. 1954,
trvale bytom Kraskovo 21, 980 26 Kraskovo, obchodné meno: Igor Felbaba - IGORREAL, s miestom podnikania
Kraskovo 21, 980 26 Kraskovo, IČO: 33724822, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Igor Felbaba, nar. 23. 10. 1954, trvale bytom
Kraskovo 21, 980 26 Kraskovo, obchodné meno: Igor Felbaba - IGORREAL, s miestom podnikania Kraskovo 21, 980
26 Kraskovo, IČO: 33724822.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Jozef Veselý, so sídlom kancelárie Mierová 1, 990 01
Veľký Krtíš, zn.: S610.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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VI.

S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
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U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Jozef Veselý, so sídlom kancelárie Mierová 1, 990 01
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IV.
V y z ý134/2017
v a veriteľov, aby prihlásili
svoje pohľadávky
u správcu v lehote 45 dníDeň
od vyhlásenia
konkurzu.
Obchodný
vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania: 14.07.2017
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
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upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K016972
Spisová značka: 31K/72/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Maroš Škorec, narodený: 02.06.1972,
bytom: Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice o návrhu správcu: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so
sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1752, na priznanie paušálnej odmeny správcovi
takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova
6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1752, paušálnu odmenu vo výške 730,27 EUR vrátane DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 10.7.2017
JUDr. Július Tóth,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K016973
Spisová značka: 31K/17/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: TRANSMEDIC INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom:
Říčany - Čestlice 271, 251 01 Říčany, Česká republika, IČO: 27 613 224, proti dlžníkovi: G-MEDICAL SERVICE
s.r.o., so sídlom: 29. augusta 38, 075 01 Trebišov, IČO: 46 662 014 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: G-MEDICAL SERVICE s.r.o., so sídlom: 29.
augusta 38, 075 01 Trebišov, IČO: 46 662 014.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Košice I dňa 10.7.2017
JUDr. Július Tóth,
K016974
Spisová značka: 31OdK/32/2017

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Miroslava Hamborová, narodená: 17.09.1976, bytom:
Tichá voda 10, 053 33 Henclová, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3,
040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslava Hamborová, narodená: 17.09.1976, bytom: Tichá voda 10, 053 33
Henclová.
Zbavuje dlžníka: Miroslava Hamborová, narodená: 17.09.1976, bytom: Tichá voda 10, 053 33 Henclová všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie: Krmanova 14, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1283.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu
37 prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
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Zbavuje dlžníka: Miroslava Hamborová, narodená: 17.09.1976, bytom: Tichá voda 10, 053 33 Henclová všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie: Krmanova 14, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1283.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republiky v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu
podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých skutočnostiach
týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom postupe zvolenom
pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok dlžník a
zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
Centrum hlavných záujmov dlžníka je miesto, kde dlžník pravidelne vykonáva správu svojich záujmov a ktoré je
zistiteľné tretími stranami.
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
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pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
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13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 10.7.2017
JUDr. Július Tóth,
K016975
Spisová značka: 31OdK/33/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Katarína Hadbavná, narodená: 11.02.1971, bytom:
Hutnícka 14, 052 01 Spišská Nová Ves, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom:
Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Hadbavná, narodená: 11.02.1971, bytom: Hutnícka 14, 052 01
Spišská Nová Ves.
Zbavuje dlžníka: Katarína Hadbavná, narodená: 11.02.1971, bytom: Hutnícka 14, 052 01 Spišská Nová Ves
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn.
správcu: S1132.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republiky v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu
podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých skutočnostiach
týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom postupe zvolenom
pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok dlžník a
zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd41
konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
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1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
Centrum hlavných záujmov dlžníka je miesto, kde dlžník pravidelne vykonáva správu svojich záujmov a ktoré je
zistiteľné tretími stranami.
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
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prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
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19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 10.7.2017
JUDr. Július Tóth,
K016976
Spisová značka: 26K/17/2017
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Obchodný vestník 134/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.07.2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: ZMAS, s.r.o., so sídlom Štefánikova 6, Košice-Staré Mesto 040 01, IČO: 47 501 570
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím
vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona
odňatím slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie, potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.
Okresný súd Košice I dňa 3.7.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K016977
Spisová značka: 26K/17/2017
OZNAM
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/17/2017
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: SR - Daňový úrad Košice
dlžníka:
ZMAS,
s.r.o. spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Vydáva
Ministerstvo
o vyhlásenie konkurzu a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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spisovú značku: 26K/17/2017
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
Obchodný vestník 134/2017
vo veci

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.07.2017

navrhovateľa: SR - Daňový úrad Košice
dlžníka:
ZMAS, s.r.o.
o vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 22.8.2017 o 13:00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 26/C 1. posch.:
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Košiciach, dňa 10.7.2017
JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/17/2017

vo veci
navrhovateľa: SR - Daňový úrad Košice
veriteľ č. 1. SR - Daňový úrad Košice
veriteľ č. 2. Sociálna poisťovňa, pobočka Košice
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 22.8.2017

o 13:00 hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/C posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
ZMAS, s.r.o., Štefánikova 6, 040 01 Košice, m. č. Staré mesto, IČO: 47501570
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

veriteľ č. 1. SR - Daňový
úrad Košice,
soniektorých
sídlom Rozvojová
2, 041webovom
90 Košice
a o zmene
a doplnení
zákonov na svojom
sídle: www.justice.gov.sk
veriteľ č. 2. Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové námestie 1, 041 84 Košice
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n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 22.8.2017

o 13:00 hod.

na Okresný vestník
súd Košice
I, pracovisko Tichá č. 21,
v miestnosti
č. dv.: 26/C posch.: 1
Obchodný
134/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.07.2017

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
ZMAS, s.r.o., Štefánikova 6, 040 01 Košice, m. č. Staré mesto, IČO: 47501570
veriteľ č. 1. SR - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice
veriteľ č. 2. Sociálna poisťovňa pobočka Košice, Festivalové námestie 1, 041 84 Košice
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a
vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie
dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.
Podľa ust. § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,

2
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok
nesprávne rozhodnutie vo veci alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Podľa ust. § 373 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené
pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k
odvolaniu.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 10.7.2017

JUDr. Róbert Zsiga
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová
Obchodný vestník 134/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.07.2017

Okresný súd Košice I dňa 3.7.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K016978
Spisová značka: 26R/4/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RELAX s.r.o., so sídlom Grunt č. 30,
Medzev 044 25, IČO: 36 571 423 o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu a nahradenie súhlasu s prijatím
reštrukturalizačného plánu dlžníka takto
rozhodol
N a h r á d z a súhlas s prijatím reštrukturalizačného plánu dlžníka, ktorý je prílohou tohto uznesenia,
skupiny veriteľov č. 1: Zabezpečený veriteľ Slovenská republika - Daňový úrad Košice.
P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: RELAX s.r.o., so sídlom Grunt č. 30, Medzev 044 25, IČO: 36 571
423, predložený na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 07.06.2017, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka: RELAX s.r.o., so sídlom Grunt č. 30, Medzev 044 25, IČO: 36 571 423.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.7.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K016979
Spisová značka: 26K/5/2009
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PROFITUBE spol. s r.o. so sídlom Jazerná
3, 040 01 Košice, IČO: 36 026 042 uznesením zo dňa 09.05.2017, sp. zn. 26K/5/2009-3976 potvrdil prevod
pohľadávok z pôvodného veriteľa ARLEEN TRADING LIMITED, so sídlom Akropoleos 59-61, SAVVIDES CENTER,
1st floor, Flat/Office 102, 2012 Nicosia, Cyprus, registračné číslo: HE 168964 na navrhovateľa LINKSKATERS
LIMITED, so sídlom Michalakopoulou 12, 4th floor, Flat/Office 401, Nicosia P.C. 1075, Cyprus, registračné číslo: HE
139702.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.06.2017.

Okresný súd Košice I dňa 6.7.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 14.07.2017

Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K016980
Spisová značka: 26K/13/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: RONMON s.r.o., so sídlom Staničná 6306/1A, 071 01
Michalovce, IČO: 43 846 653 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Timonova 13, 040 01 Košice, značka správcu: S1731.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 6.7.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K016981
Spisová značka: 26K/19/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa: Zeelandia s.r.o., so sídlom Družstevná 44, Rozhanovce 044 42,
IČO: 31 671 918, zast. JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o., so sídlom Krmanova 1, Košice 040 01 proti
dlžníkovi: CYPRIÁN - Sladký svet s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 951, Michalovce 071 01, IČO: 36 491 021
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
tieto nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 20.06.2017:
predložil originál, resp. overenú fotokópiu Rozsudku Okresného súdu Michalovce, sp. zn.
10C/120/2013,
predložil originál, resp. overenú fotokópiu Rozsudku Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. 3Co/232/2014,
predložil písomnú výzvu na zaplatenie adresovanú dlžníkovi a preukázal jej doručenie.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 26K/19/2017 vo vyššie stanovej
lehote.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 6.7.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K016982
Spisová značka: 26K/3/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Radovan Šuľ, nar. 12.12.1979, bytom
Obchodná 12/23, 078 01 Sečovce o návrhu správcu podstaty: JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie Letná 80,
052 01 Spišská Nová Ves, značka správcu: S895 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol

Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves, značka
správcu: S895, paušálnu odmenu vo výške 597,50 EUR vrátane DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 7.7.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K016983
Spisová značka: 26K/3/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Radovan Šuľ, nar. 12.12.1979, bytom
Obchodná 12/23, 078 01 Sečovce o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie Letná 80, 052 01
Spišská Nová Ves, značka správcu: S895, nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 18.01.2017 pod položkou denníka D19 - 4/2017 na účet číslo: SK87 5200
0000 0000 0299 4723, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 7.7.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

50

Obchodný vestník 134/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.07.2017

K016984
Spisová značka: 1K/38/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Svetlana Bedřichová, rod.
Dzurušová, nar. 20.09.1976, trvale bytom 086 45 Marhaň č. 136, správcom ktorého je JUDr. Martin Kirňak, so sídlom
kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením 1K/38/2014-151 zo
dňa 31.5.2017 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Svetlana Bedřichová, rod. Dzurušová, nar. 20.09.1976,
trvale bytom 086 45 Marhaň č. 136 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.06.2017

Okresný súd Prešov dňa 10.7.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K016985
Spisová značka: 3OdK/40/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daniela Simoníková, nar. 14.05.1962, bytom Jesenského
27, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: : Daniela Simoníková, nar. 14.05.1962, bytom Jesenského 27,
080 01 Prešov,
II.
ustanovuje správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska
20A, 080 06 Prešov,
III.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
IV.
u k l a d á správcovi 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,
V.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti,
VI.
z b a v u j e dlžníka: všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze ( § 166a ) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 10.7.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K016986
Spisová značka: 3OdK/41/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Nikola Babjaková, nar. 24.05.1992, bytom Komenského
30, 083 01 Sabinov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Nikola Babjaková, nar. 24.05.1992, bytom Komenského 30, 083
01 Sabinov,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Oľga Michaliková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov,

III.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
IV.
u k l a d á správcovi 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,
V.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti,
VI.
z b a v u j e dlžníka: všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze ( § 166a ) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
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veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 10.7.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K016987
Spisová značka: 3OdK/17/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Olejár, nar. 03.06.1976, bytom 094 34 Bystré 470,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
opravuje II. bod výrokovej časť uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 3OdK/17/2017-26 zo dňa 20.06.2017, ktorá
správne znie:
„ustanovuje správcu: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie so sídlom kancelárie Metodova 3331/12,
080 01 Prešov,“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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„ustanovuje správcu: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie so sídlom kancelárie Metodova 3331/12,
080 01 Prešov,“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 7.7.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K016988
Spisová značka: 40NcKR/12/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Katarína Burdová, nar. 02.12.1959, trvale bytom
Švabinského 904/4, Bratislava - Petržalka, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžníčka Katarína Burdová, nar. 02.12.1959, trvale bytom Švabinského 904/4, Bratislava - Petržalka sa o d d l ž u
j e.
II. Dlžníčke Kataríne Burdovej sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 4.7.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K016989
Spisová značka: 40NcKR/2/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marian Sikora, nar. 22.02.1967, bytom 017 01 Považská
Bystrica, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžník Marian Sikora, nar. 22.02.1967, bytom 017 01 Považská Bystrica sa o d d l ž u j e.
II. Dlžníkovi Marianovi Sikorovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 4.7.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K016990
Spisová značka: 40NcKR/14/2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Michaela Marciňová, nar. 30.04.1979, trvale bytom
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžníčka Michaela Marciňová, nar. 30.04.1979, trvale bytom Dvory 1932/18, 020 01 Púchov sa o d d l ž u j e.
II. Dlžníčke Michaele Marciňovej sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 4.7.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K016991
Spisová značka: 40NcKR/15/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Marián Ševčík, nar. 01.10.1962, trvale bytom 972 16
Poluvsie 39, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžník Ing. Marián Ševčík, nar. 01.10.1962, trvale bytom 972 16 Poluvsie 39 sa o d d l ž u j e.
II. Dlžníkovi Ing. Mariánovi Ševčíkovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 4.7.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K016992
Spisová značka: 40NcKR/3/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Vratko Berník, nar. 13.01.1971, bydliskom
Opatovská 246/103, 911 01 Trenčín, občan Slovenskej republiky, správcom ktorého je Mgr. Xénia Hofierková so
sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, značka správcu S1531, o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžník Vratko Berník, nar. 13.01.1971, bydliskom Opatovská 246/103, 911 01 Trenčín s a o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

56

Obchodný vestník 134/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.07.2017

Okresný súd Trenčín dňa 10.7.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K016993
Spisová značka: 22OdK/54/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Michal Masár, nar. 18.01.1971, trvale bytom Inovecká 3,
911 01 Trenčín, zastúpeným Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Michal Masár, nar. 18.01.1971, trvale bytom Inovecká 3, 911 01 Trenčín.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S297.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách 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 a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľa
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
b)
budúca
pohľadávka
ručiteľa,Slovenskej
spoludlžníka
alebo
inej
osoby,
ktorej vznikne
pohľadávka
voči dlžníkovi,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním
zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
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pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
okolnosti musel vedieť,a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo58
splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
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vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 10.7.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K016994
Spisová značka: 22OdK/55/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Alena Fáberová, nar. 07.08.1961, trvale bytom Generála
Svobodu 828/55, 958 01 Partizánske, zastúpeným Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Alena Fáberová, nar. 07.08.1961, trvale bytom Generála Svobodu 828/55,
958 01 Partizánske.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1562.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
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V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
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III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách 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 a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
Vydáva kalendára.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 134/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.07.2017
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 10.7.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K016995
Spisová značka: 22OdK/56/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Zdenka Barincová, nar. 17.06.1984, trvale bytom Ulica Ľ.
Ondrejova 851/32, 971 01 Prievidza, zastúpeným Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Zdenka Barincová, nar. 17.06.1984, trvale bytom Ulica Ľ. Ondrejova 851/32.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Janette Adamcová so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, značka
správcu S1504.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Obchodný vestník 134/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.07.2017
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách 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 a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
určenia splátkového kalendára
súde, ktorý
rozhodol
o na
oddlžení,
ak preukáže,
že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
a o zmene na
a doplnení
niektorých
zákonov
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že

vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný
trest podľa Trestného zákona,
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h)
nepeňažná pohľadávka.

Deň vydania: 14.07.2017

Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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alebo určenia splátkového kalendára.
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Obchodný vestník 134/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.07.2017
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 10.7.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K016996
Spisová značka: 40K/6/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka BIO PRE VÁS, s. r. o. so sídlom 020 53 Lúky 198, IČO 46
987 037, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka BIO PRE VÁS, s. r. o. so sídlom 020 53 Lúky 198, IČO
46 987 037, uznesením č.k. 40K/6/2017-190 zo dňa 14.06.2017 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku
dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.07.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 10.7.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K016997
Spisová značka: 22NcKR/6/2017
Okresný súd Trenčín v právnej navrhovateľky - dlžníčky: Ivety Pišojovej, nar. 2.8.1969, trvale bytom Centrum I.
53/128, Dubnica nad Váhom, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžníčka Iveta Pišojová, nar. 2.8.1969, trvale bytom Centrum I. 53/128, Dubnica nad Váhom sa
o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj
keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
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vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Okresný súd Trenčín dňa 10.7.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K016998
Spisová značka: 22NcKR/7/2017
Okresný súd Trenčín v právnej navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Kulich, nar. 10.11.1967, trvale bytom Prievidza, o
návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžník Stanislav Kulich, nar. 10.11.1967, trvale bytom Prievidza sa
o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj
keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
veriteľa alebo zvýhodniť
veriteľa,
i) bezzákonov
vážneho
dôvoduwebovom
riadne sídle:
a včas
neplní súdom určený splátkový
a oniektorého
zmene a doplnení
niektorých
na svojom
www.justice.gov.sk
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný 66
zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny

neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
zo správania
sa dlžníka pred podaním
návrhu
možno usudzovať, že sa úmyselne
platobnej
Obchodný e)
vestník
134/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň priviedol
vydania:do
14.07.2017
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Okresný súd Trenčín dňa 10.7.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K016999
Spisová značka: 28K/9/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., IČO: 17 321 123, Vysoká 9,
810 00 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
158/B, právne zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., IČO: 36 853 186, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DREAM POWER s.r.o., Bratislavská 61/56, 924 01 Galanta, IČO:
46 232 877, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 27660/T, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: DREAM POWER s.r.o., Bratislavská 61/56, 924 01 Galanta, IČO: 46 232 877, aby sa v
lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň
osvedčil svoju platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka: DREAM POWER s.r.o., Bratislavská 61/56, 924 01 Galanta, IČO: 46 232 877, aby
predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30
dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím
vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.7.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
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PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 28K/9/2017
Vo veci
navrhovateľa-veriteľa:
právne zastúpený:
proti dlžníkovi:

Sberbank Slovensko, a.s., IČO: 17 321 123
Vysoká 9, 810 00 Bratislava
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
DREAM POWER s.r.o.
Bratislavská 61/56, 924 01 Galanta
IČO: 46 232 877

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
nariaďuje sa pojednávanie na deň
06.09.2017 o
08:30 hod.
na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 , v miestnosti č. dv.: 237 posch.: 1.poschodie,
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa
bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu
do výšky 820,-eur.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA, dňa 10.07.2017
JUDr. Vincent Szabó
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
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VEC
Upovedomenie veriteľov o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., IČO: 17 321 123,
Vysoká 9, 810 00 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 158/B, právne zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., IČO: 36 853 186, Štefánikova 8, 811 05
Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DREAM POWER s.r.o., Bratislavská 61/56, 924 01
Galanta, IČO: 46 232 877, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 27660/T,
upovedomuje veriteľov označených v návrhu:
1.

Sberbank Slovensko, a.s., IČO: 17 321 123, Vysoká 9, 810 00 Bratislava,
právne zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., IČO: 36 853 186, Štefánikova 8, Bratislava
2.
Slovenská republika- Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500
o termíne pojednávania, ktoré je nariadené na deň:
06.09.2017 o 08:30 hod. , č. d. 237 , 1.poschodie, budova Okresného súdu Trnava.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým
sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo
veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
JUDr. Vincent Szabó
sudca
Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.7.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K017002
Spisová značka: 25K/22/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RAC spol. s r.o., P. Pázmáňa 49/3,
927 01 Šaľa, IČO: 36 600 245, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. číslo:
26468/T, správcom ktorého je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava o návrhu
navrhovateľa, Slovenská konsolidačná, a.s., na vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, v rozsahu pohľadávok vo výške 37
896,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia
lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.7.2017
JUDr. Vincent Szabó, sudca
K017003
Spisová značka: 25K/2/2008
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Razgyel, nar. 27.11.1953,
podnikateľ podnikajúci pod obchodným menom: Ján Razgyel - TRANSPORT, Zlaté Klasy 200, IČO: 11 848 162,
zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Dunajskej Strede, číslo živnostenského registra 201-8884, o
návrhu EOS KSI Slovensko, s.r.o. na vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803,
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Západoslovenská
energetika, a.s., IČO: 35 823 551, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v rozsahu pohľadávok vo výške 7 844,59 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.7.2017
JUDr. Vincent Szabó, sudca
K017004
Spisová značka: 3OdK/32/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Vladimír Oršuliak, nar. 20.9.1974, trvale bytom
Okružná 148/9A, 022 04 Čadca, správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom
kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so
sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265 preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške
500 EUR, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina dňa 26.6.2017 a vedený pod položkou registra: 254, rok: 2017.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K017005
Spisová značka: 3OdK/24/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Michal Tužinský, nar. 19.1.1987, trvale bytom Veľká
Okružná 1304/3, 010 01 Žilina, správcom ktorého je Ing. Jana Kovačková, so sídlom kancelárie Na Bystričku 796/9,
036 01 Martin, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu Ing. Jany Kovačkovej,
so sídlom kancelárie Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi Ing. Jane Kovačkovej, so sídlom kancelárie Na Bystričku
796/9, 036 01 Martin preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet Okresného súdu
Žilina dňa 16.6.2017 a vedený pod položkou registra: 203, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K017006
Spisová značka: 8K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Husein Mehmedovič, nar. 28.04.1980,
bytom Lesná 2034/3, 034 01 Ružomberok, do 03.01.2017 podnikajúci pod obchodným menom Husein Mehmedovič,
s miestom podnikania Lesná 2034/3, 034 01 Ružomberok, IČO: 44 299 630, správcom ktorého je: JUDr. Janka
Grolmusová, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

71

Obchodný vestník 134/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.07.2017

rozhodol
Určuje správcovi: JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, paušálnu odmenu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 796,66 eur.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže
podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý
napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie
je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení;
v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K017007
Spisová značka: 3OdK/22/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Jozefína Hupková, nar. 18.11.1961, trvale bytom
Vyšné Revúce 748, 034 74 Liptovské Revúce, správcom ktorého je JUDr. Ivan Fiačan, so sídlom kancelárie M.
Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu JUDr. Ivana Fiačana,
so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi JUDr. Ivanovi Fiačanovi, so sídlom kancelárie M. Pišúta
936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet
Okresného súdu Žilina dňa 13.6.2017 a vedený pod položkou registra: 209, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K017008
Spisová značka: 8OdK/23/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka:Vladimír Oravec, nar. 19.11.1973, bytom Čadečka
610, 022 01 Čadca, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, správcom ktorého je JUDr. Marta Bojo Vevurková, so
sídlom kancelárie ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur na účet správcu.
VydávaOkresného
Ministerstvo súdu
spravodlivosti
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
Upravuje učtáreň
Žilina, Slovenskej
aby vyplatila
správcovi
preddavok
na úhradu
paušálnej vestníku
odmeny vo výške
a o Okresného
zmene a doplnení
zákonov
na svojomawebovom
500 eur, zložený na účet
súduniektorých
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16.06.2017
vedenýsídle:
pod www.justice.gov.sk
položkou registra 204/2017, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške
500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 16.06.2017 a vedený pod položkou registra 204/2017, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K017009
Spisová značka: 3OdK/23/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Mgr. Lujza Pliešovská Miškovič, nar. 12.7.1971,
bytom Trnavská 1356/10, 010 08 Žilina, správcom ktorého je Ing. Peter Veselovský, so sídlom kancelárie A.
Bernoláka 6, 034 05 Ružomberok, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu Ing. Petra
Veselovského, so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, 034 05 Ružomberok.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi Ing. Petrovi Veselovskému, so sídlom kancelárie A.
Bernoláka 6, 034 05 Ružomberok preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet
Okresného súdu Žilina dňa 14.6.2017 a vedený pod položkou registra: 202, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K017010
Spisová značka: 3OdK/25/2017
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
200/2011nar.
Z. z. 4.12.1975,
o Obchodnomtrvale
vestníku
Okresný súd Vydáva
Žilina vMinisterstvo
právnej veci
vyhláseného
konkurzu
dlžníka:
Michalč.Šottník,
bytom Antona
a o01
zmene
a doplnení
niektorých
na svojom
webovom
sídle:Šottník,
www.justice.gov.sk
Bernoláka 2202/12, 010
Žilina,
podnikajúci
podzákonov
obchodným
menom
Michal
s miestom podnikania Antona
Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina, IČO: 40945880, správcom
73 ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, takto

Obchodný vestník 134/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.07.2017

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Michal Šottník, nar. 4.12.1975, trvale bytom Antona
Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Michal Šottník, s miestom podnikania Antona
Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina, IČO: 40945880, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, takto
rozhodol

Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu HMG Recovery, k.s.,
so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908 preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet
Okresného súdu Žilina dňa 16.6.2017 a vedený pod položkou registra: 220, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K017011
Spisová značka: 3OdK/26/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Roman Valko, nar. 24.8.1968, trvale bytom
Kollárova 3526/13, 031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom
kancelárie D. Dlabača 28, 010 01 Žilina, IČO: 45 462 801, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu Crossdefault
Management Group, k.s., so sídlom kancelárie D. Dlabača 28, 010 01 Žilina, IČO: 45 462 801.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom
kancelárie D. Dlabača 28, 010 01 Žilina, IČO: 45 462 801 preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500
EUR, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina dňa 19.6.2017 a vedený pod položkou registra: 212, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K017012
Spisová značka: 3OdK/27/2017

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Ing. Lenka Ferenčíková, nar. 12.9.1990, trvale
bytom Brišovka 1094, 029 57 Oravská Lesná, správcom ktorého je JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom
kancelárie P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správkyne JUDr. Miloty
Ferenčíkovej, PhD., so sídlom kancelárie P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správkyni JUDr. Milote Ferenčíkovej, PhD., so sídlom kancelárie P.
Mudroňa 505/5, 036 01 Martin preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet
Okresného súdu Žilina dňa 20.6.2017 a vedený pod položkou registra: 231, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K017013
Spisová značka: 3OdK/33/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Marián Sekerák, nar. 23.5.1989, trvale bytom obec
Vrútky, správcom ktorého je Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelária J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš,
takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správkyne Mgr. Marianny
Líškovej, so sídlom kancelária J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správkyni Mgr. Marianne Líškovej, so sídlom kancelária J. Janošku
3, 031 01 Liptovský Mikuláš preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet
Okresného súdu Žilina dňa 26.6.2017 a vedený pod položkou registra: 253, rok: 2017.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K017014
Spisová značka: 3OdK/31/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Miroslav K?leš, nar. 23.10.1968, trvale bytom 023
12 Svrčinovec 948, správcom ktorého je Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie Slobody 43, 022 01 Čadca, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu Mgr. Imricha
Šimuláka, so sídlom kancelárie Slobody 43, 022 01 Čadca.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi Mgr. Imrichovi Šimulákovi, so sídlom kancelárie Slobody
43, 022 01 Čadca preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet Okresného súdu
Žilina dňa 22.6.2017 a vedený pod položkou registra: 244, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K017015
Spisová značka: 4K/24/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SK REALITA, spol. s r.o., Kollárova
85A, 036 01 Martin, IČO: 36 384 054, správcom ktorého je: JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie:
Jesenského 29, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: SK REALITA, spol. s r.o., Kollárova 85A, 036 01 Martin, IČO:
36 384 054, pre nedostatok majetku úpadcu.
II. P r i z n á v a správcovi: JUDr. Tatiane Šumichrastovej, so sídlom kancelárie: Jesenského 29, 036 01 Martin,
odmenu vo výške 37,31 Eur a výdavky vo výške 26,15 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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36 384 054, pre nedostatok majetku úpadcu.
II. P r i z n á v a správcovi: JUDr. Tatiane Šumichrastovej, so sídlom kancelárie: Jesenského 29, 036 01 Martin,
odmenu vo výške 37,31 Eur a výdavky vo výške 26,15 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K017016
Spisová značka: 7OdK/33/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Kupková, nar. 21.12.1976, bytom Eduarda
Penkalu 880/17, 031 01 Liptovský Mikuláš, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Kupková, nar. 21.12.1976, bytom Eduarda Penkalu
880/17, 031 01 Liptovský Mikuláš.
II.
01 Žilina.

Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
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zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 14.07.2017

Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K017017
Spisová značka: 7OdK/34/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Kupka, nar. 02.01.1978, bytom Eduarda Penkalu
880/17, 031 01 Liptovský Mikuláš, podnikajúci pod obchodným menom: Marián Kupka, s miestom podnikania Nábr.
A.Stodolu 1799, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 37 375 687, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, o oddlžení
dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marián Kupka, nar. 02.01.1978, bytom Eduarda Penkalu
880/17, 031 01 Liptovský Mikuláš, podnikajúci pod obchodným menom: Marián Kupka, s miestom podnikania Nábr.
A.Stodolu 1799, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 37 375 687.
II.
Martin.

Ustanovuje správcu: JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
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d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K017018
Spisová značka: 7OdK/35/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viera Kotlárová, nar. 05.07.1976, bytom mesto Martin,
adresa na doručovanie: Záturčianska 4, 036 01 Martin - Záturčie, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, o oddlžení
dlžníka konkurzom, takto
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Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viera Kotlárová, nar. 05.07.1976, bytom mesto Martin,
adresa na doručovanie: Záturčianska 4, 036 01 Martin - Záturčie, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, o oddlžení
dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viera Kotlárová, nar. 05.07.1976, bytom mesto Martin.

II.
Ustanovuje správcu: LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Májová 1582/22, 022 01 Čadca,
IČO: 47982586.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
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vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
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d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K017019
Spisová značka: 7OdK/36/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Hromada, nar. 14.07.1974, bytom mesto Rajec,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Hromada, s miestom podnikania Partizánska 1017/89, 015 01 Rajec, IČO:
41 408 586, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Hromada, nar. 14.07.1974, bytom mesto Rajec,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Hromada, s miestom podnikania Partizánska 1017/89, 015 01 Rajec, IČO:
41 408 586.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marta Bojo Vevurková, so sídlom kancelárie ul. Mieru 312/13, 029 01
Námestovo.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr
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vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
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konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
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speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
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pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
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oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
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na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K017020
Spisová značka: 2OdK/13/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Anna Kormanová, nar. 10.08.1964,
Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správcom ktorého je: Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom
kancelárie: Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
I. Odvoláva z funkcie správcu: Ing. Gabrielu Gregorovú, so sídlom kancelárie: Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
II. Ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie: Na Stanicu 16, 010 09 Žilina.
III. Odvolaný správca je p o v i n n ý poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento mohol
riadne ujať výkonu svojej funkcie.
IV. U p o z o r ň u j e veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./. Za deň doručenia tohto
uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby
doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 10.7.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K017021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Beder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/52/2014 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/52/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s ust. § 38 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. správca v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I
pod sp. zn. 6K/52/2014 zverejňuje doručenú zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 10.7.2017.
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurze na majetok úpadcu: Ľuboš Beder, nar. 1.3.1976,
trvale
bytom
Vážska
7,
821
07
Bratislava,
sp.
zn.
správcu:
6K/52/2014
S
1535
Deň a miesto konania: 10.7.2017, Bratislava, Železničiarska 13
Prítomní: Mgr. Peter Arendacký, správca; Ľudovít Daniš; Ronald Kubík zastúpený: Advokátska kancelária JUDr.
Marcel Boris, s.r.o., subst. JUDr. Paulína Demianová

Prezenčná listina je súčasťou tejto zápisnice
Schôdzu veriteľského výboru zvolal správca za účelom schválenia návrhu konečného rozvrhu výťažku zo
speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu v súlade s § 101 ZoKR v znení v akom bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 113/2017.
Po otvorení schôdze o 8.40 hod. predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný a vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o schválení návrhu konečného
rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu v znení v akom bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 113/2017.
Hlasovanie: za 0

proti 2

zdržal sa 0

Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor neschvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty
úpadcu v znení v akom bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 113/2017.

Nakoľko hlasovaním o návrhu konečného rozvrhu výťažku sa vyčerpal program schôdze, predseda vyzval
prítomných členov veriteľského výboru, aby sa vyjadrili k dnešnému hlasovaniu. Prítomní členovia veriteľského
výboru zhodne uvádzajú, že nesúhlasia s celkovou výškou prostriedkov vymožených v konkurze zrážkami zo mzdy
a chcú, aby sa v zrážkach pokračovalo. Nakoľko prítomní členovia veriteľského výboru nemali záujem predniesť
ďalšie otázky ani vyjadrenia, predseda veriteľského veriteľského výboru následne zasadnutie veriteľského výboru
ukončil.
Zápisnica skončená a podpísaná dňa 10.7.2017 o 9.00 hod.
Príloha zápisnice: prezenčná listina prítomných

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda schôdze: Ľudovít Daniš

K017022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lengyel Jozef, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/26/2016 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zverejňuje správca konkurznej
podstaty úpadcu Ing. Jozef Lengyel, bytom Tajovského č. 1, 811 04 Bratislava, nar. 14.07.1947 nasledujúce
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Súpis majetku - všeobecná podstata – pohľadávky z účtu v banke:
Číslo
súpisovej
zložky
1

Dôvod zápisu Dátum zápisu Súpis majetku - Všeobecná
Zostatková
do
súpisu do
súpisu podstata - Pohľadávky z účtu v
suma
majetku
majetku
banke
Zrážky z dôchodku úpadcu podľa
§ 67 odsek 1
11. júla 2017
§ 72 odsek 2 zákona č. 7/2005
písm. b) ZKR
5.504,27 €
Z.z. 42,53 EUR

Číslo účtu

Mena Banka

IBAN:
SK27
mBank
S.A.,
8360 5207 0042 EUR pobočka zahraničnej
0572 9856
banky

V Bratislave, dňa 11. júla 2017

JUDr. Martin Aksamit, správca

K017023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Auto Bavarija, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodonínska 13, 832 64 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 810 282
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 8K/11/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/11/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Úpadca:

Auto Bavarija a. s.

Sídlo:

Hodonínska 13, 841 03 Bratislava

IČO:

36 810 282

Dátum a čas konania schôdze:

07.07.2017 o 12:00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kancelária správcu Advisors k.s., Koceľova 17, 821 08 Bratislava

Veriteľský výbor:
1. ČSOB Leasing, a.s, Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava - veriteľ č.10
2. SPV95, s.r.o., Červeňova 14, 811 03 Bratislava - veriteľ č.33
Program zasadnutia:
1.

Voľba predsedu veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 12:00 hod. správca, ktorý privítal prítomných členov veriteľského výboru.
Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“). Konštatoval, že sú prítomní 2
členovia veriteľského výboru, a teda je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Veriteľský výbor je
uznášaniaschopný.
K bodu č. 1 – voľba predsedu veriteľského výboru:
Správca požiadal prítomných členov veriteľského výboru, aby navrhli spomedzi seba predsedu veriteľského výboru.
Členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
SPV95, s.r.o., Červeňova 14, 811 03 Bratislava - veriteľ č.33

Po hlasovaní členov veriteľského výboru sa konštatuje:
Hlasovalo za: 2 hlasy
Hlasovalo proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
SPV95, s.r.o., Červeňova 14, 811 03 Bratislava - veriteľ č.33

Záver
V závere správca poďakoval prítomným členom za účasť.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 12:15 hod.
V Bratislave, dňa 07.07.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca Advisors k.s., JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K017024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Bukovčan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červená 19, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/19/2017 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/19/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka František Bukovčan, nar.
22.11.1984, trvale bytom Červená 19, 831 06 Bratislava (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I, sp. zn.: 8OdK/19/2017, zo dňa 27.06.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor František Bukovčan, date of birth 22.11.1984, residency at Červená 19, 831 06 Bratislava, (hereinafter
only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Bratislava I, No.
8OdK/19/2017 dated on 27th of June 2017, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
JUDr. Katarína Kubíková, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika,
značka správcu S 1800 (ďalej aj ako „správca“), bola uznesením ustanovená do funkcie správcu úpadcu.
JUDr. Katarína Kubíková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification
number of the trustee S 1800 (hereinafter referred to as the “bankruptcy administrator” or “trustee”), was
appointed to the function of Bankruptcy administrator.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 128/2017 dňa 06.07.2017.
Dňom 07.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Business Journal No. 128/2017 on 06th of
July 2017. Bankruptcy was declared on 07th of July 2017.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Katarína Kubíková,
správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the
„BRA”) the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to
the address: JUDr. Katarína Kubíková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 08.07.2017.
The date 8th of July 2017 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods.
3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business
Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated
by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§
29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.

JUDr. Katarína Kubíková, správca konkurznej podstaty
JUDr. Katarína Kubíková, trustee
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prikler Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Amurská 27, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/37/2016 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/37/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca JUDr. Štefan Dedák, so sídlom Carlton Savoy Couryard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zapísaný
v zozname správcov vedenom MS SR pod č. S 1406, správca úpadcu Richarda Priklera, nar. 30.09.1979, trvale
bytom Amurská 27, 821 06 Bratislava, štátny občan SR, podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“)
oznamuje, že pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005:
Poradové čísla zapísaných pohľadávok
8/1

Dátum prijatia prihlášky
11.07.2017

8/2
8/3
8/4

Veriteľ
Slovenská

Prihlásená suma
146,2 EUR

konsolidačná, a.s

298,9 EUR
238,5 EUR
227,6 EUR

bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR pod č. 8/1, 8/2, 8/3 a 8/4.

JUDr. Štefan Dedák
správca

K017026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Siman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 21, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/20/2017 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/20/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Marek Siman, nar.
8.4.1977, trvale bytom Jasovská 21, 851 07 Bratislava (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8.4.1977, trvale bytom Jasovská 21, 851 07 Bratislava (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I, sp. zn.: 37OdK/20/2017, zo dňa 20.06.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor Marek Siman, date of birth 8.4.1977, residency at Jasovská 21, 851 07 Bratislava, (hereinafter only
“the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Bratislava I, No.
37OdK/20/2017 dated on 20th of June 2017, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
JUDr. Oľga Karásková, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika,
značka správcu S 1357 (ďalej aj ako „správca“), bola uznesením ustanovená do funkcie správcu úpadcu.
JUDr. Oľga Karásková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification
number of the trustee S 1357 (hereinafter referred to as the “bankruptcy administrator” or “trustee”), was
appointed to the function of Bankruptcy administrator.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 124/2017 dňa 29.06.2017.
Dňom 30.06.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Business Journal No. 124/2017 on 29th of
June 2017. Bankruptcy was declared on 30th of June 2017.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Oľga Karásková,
správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the
„BRA”) the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to
the address: JUDr. Oľga Karásková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 01.07.2017.
The date 1th of July 2017 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods.
3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business
Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
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je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated
by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§
29 sec. 5 BRA).
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.

JUDr. Oľga Karásková, správca konkurznej podstaty
JUDr. Oľga Karásková, trustee

K017027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hagn-Leone k.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 4/A, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 287 334
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2017 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej Typ súpisovej
položky majetku položky majetku

1

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Dlžník

Podielové
spoluvlastníctvo

Peňažna
pohľadávka

Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Vrátená nespotrebovaná
1/1
812 44 Bratislava
časť Preddavku

Peňažna

Druhá prenosová, s.r. o., Kolonáda

Súpisová
hodnota
majetku

153,30 €

Neuhradená faktúra č.
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2

Peňažna
pohľadávka

Druhá prenosová, s.r. o., Kolonáda
Bojnice 944, 972 01 Bojnice

Neuhradená faktúra č.
4130098

1/1

15 600,00 €

3

Peňažna
pohľadávka

Fussenegger Holzbau GmbH,
Gütlerstraße 5, A-6850 Dornbirn

Neuhradená faktúra č.
4120197

1/1

5 120,73 €

4

Peňažna
pohľadávka

Fussenegger Holzbau GmbH,
Gütlerstraße 5, A-6850 Dornbirn

Neuhradená faktúra č.
4120204

1/1

2 274,44 €

5

Peňažna
pohľadávka

Fussenegger Holzbau GmbH,
Gütlerstraße 5, A-6850 Dornbirn

Neuhradená faktúra č.
4120210

1/1

1 717,01 €

6

Peňažna
pohľadávka

Fussenegger Holzbau GmbH,
Gütlerstraße 5, A-6850 Dornbirn

Neuhradená faktúra č.
4120214

1/1

801,86 €

7

Peňažna
pohľadávka

Fussenegger Holzbau GmbH,
Gütlerstraße 5, A-6850 Dornbirn

Neuhradená faktúra č.
4130044

1/1

500,00 €

8

Peňažna
pohľadávka

Fussenegger Holzbau GmbH,
Gütlerstraße 5, A-6850 Dornbirn

Neuhradená faktúra č.
4130082

1/1

90,00 €

9

Peňažna
pohľadávka

Fussenegger Holzbau GmbH,
Gütlerstraße 5, A-6850 Dornbirn

Neuhradená faktúra č.
4130107

1/1

100,63 €

10

Peňažna
pohľadávka

Fussenegger Holzbau GmbH,
Gütlerstraße 5, A-6850 Dornbirn

Neuhradená faktúra č.
4130140

1/1

199,95 €

11

Peňažna
pohľadávka

Fussenegger Holzbau GmbH,
Gütlerstraße 5, A-6850 Dornbirn

Neuhradená faktúra č.
4130152

1/1

240,00 €

12

Peňažna
pohľadávka

Fussenegger Holzbau GmbH,
Gütlerstraße 5, A-6850 Dornbirn

Neuhradená faktúra č.
4130175

1/1

11,28 €

13

Peňažna
pohľadávka

Fussenegger Holzbau GmbH,
Gütlerstraße 5, A-6850 Dornbirn

Neuhradená faktúra č.
4130176

1/1

16,32 €

14

Peňažna
pohľadávka

Fussenegger Holzbau GmbH,
Gütlerstraße 5, A-6850 Dornbirn

Neuhradená faktúra č.
4130183

1/1

3,69 €

15

Peňažna
pohľadávka

Fussenegger Holzbau GmbH,
Gütlerstraße 5, A-6850 Dornbirn

Neuhradená faktúra č.
4130184

1/1

26,91 €

16

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080005

1/1

535,58 €

17

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080126

1/1

8 657,69 €

18

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080148

1/1

1 020,62 €

19

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080149

1/1

873,61 €

20

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080150

1/1

442,64 €

21

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080162

1/1

268,61 €

22

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080182

1/1

6 961,35 €

23

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080185

1/1

763,97 €

24

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080188

1/1

1 349,53 €

25

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080192

1/1

3 214,61 €

26

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080195

1/1

43,63 €

27

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080196

1/1

4 488,64 €

Peňažna

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443

Neuhradená faktúra č.

1/1

10 034,12 €

28
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28

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080215

1/1

10 034,12 €

29

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080222

1/1

6 730,74 €

30

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080223

1/1

7 850,35 €

31

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080224

1/1

6 736,08 €

32

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080247

1/1

7 722,78 €

33

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080248

1/1

5 800,65 €

34

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080249

1/1

6 267,56 €

35

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080250

1/1

2 871,50 €

36

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080251

1/1

667,78 €

37

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080252

1/1

478,48 €

38

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080259

1/1

334,08 €

39

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080267

1/1

10 107,26 €

40

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080274

1/1

744,98 €

41

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080280

1/1

14 329,95 €

42

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080282

1/1

297,00 €

43

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080291

1/1

330,27 €

44

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080293

1/1

3 251,70 €

45

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080294

1/1

214,21 €

46

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080295

1/1

353,70 €

47

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080303

1/1

11 533,65 €

48

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080304

1/1

2 734,28 €

49

Peňažna
pohľadávka

hagn-leone GmbH, Parkweg 5, 9443
Widnau

Neuhradená faktúra č.
4080312

1/1

477,67 €

50

Peňažna
pohľadávka

HJ-Solutions GmbH, Hauptstrasse 34,
8598 Bottighofen

Neuhradená faktúra č.
410219

1/1

46 988,75 €

51

Peňažna
pohľadávka

Montage&Handel Herwig Bischof, Josef
Hutterer Straße 5, A-3012 Wolfsgraden

Neuhradená faktúra č.
4130195

1/1

8 354,20 €

52

Peňažna
pohľadávka

Riha GmbH, Wiener Straße 114, 2483
Ebreichsdorf

Neuhradená faktúra č.
8130003

1/1

6 000,00 €

53

Peňažna
pohľadávka

ZGG Baustoffe AG, Löwenstrasse 20,
8001 Zürich

Neuhradená faktúra č.
8120003

1/1

24 868,06 €

54

Peňažna
pohľadávka

ZGG Baustoffe AG, Löwenstrasse 20,
8001 Zürich

Neuhradená faktúra č.
8120007

1/1

5 286,94 €
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55

Peňažna
pohľadávka

ZGG Baustoffe AG, Löwenstrasse 20,
8001 Zürich

Neuhradená faktúra č.
4120158

1/1

157 180,67 €

56

Peňažna
pohľadávka

ZGG Baustoffe AG, Löwenstrasse 20,
8001 Zürich

Neuhradená faktúra č.
4120205

1/1

2 993,39 €

57

Peňažna
pohľadávka

Fussenegger Holzbau GmbH,Gütlerstraße Zádržné - Faktúra č.
5, A-6850 Dornbirn
4130165

1/1

5 500,00 €

58

Peňažna
pohľadávka

Fussenegger Holzbau GmbH,Gütlerstraße Zádržné - Faktúra č.
5, A-6850 Dornbirn
4130166

1/1

5 500,00 €

JUDr. Oliver Korec, správca.

K017028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Görözdös
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské luhy 20, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/1/2017 S1503
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/1/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Dušan Marko, správca úpadcu: Ivan Görözdös, nar. 01.05.1965, bytom Mlynské luhy 20, 821 05 Bratislava,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/1/2017, týmto zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu je: SK90 1111
0000 0066 7570 7079 vedený v UniCredit Bank Slovakia, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Mgr. Dušan Marko, správca.

K017029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bizoňová Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adámiho 26, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/2/2017 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/2/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Bratislava I uznesením č. k. 8OdK/2/2017 -20 zo dňa 4.5.2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka –
Ľudmila Bizoňová, nar.: 24.5.1981, trvale bytom Adámiho 26, 841 05 Bratislava (ďalej len „dlžník“) a ustanovil
ma za správcu a zároveň rozhodol o oddĺžení dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 90/2017 zo 12.5.2017 a nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.5.2017 (ďalej len „uznesenie
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vestníku č. 90/2017 zo 12.5.2017 a nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.5.2017 (ďalej len „uznesenie
o vyhlásení konkurzu“).
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 11.7.2017 predložila súdu podrobnú
správu o priebehu konkurzu najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku
patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka a zároveň v Obchodnom vestníku č. 131/2017 zo dňa 11.7.2017
zverejnila súpis všeobecnej podstaty.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, tak, ako sú tieto uvedené v § 167t ZKR
oznamujem týmto, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca úpadcu

K017030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná MsÚ 1/24, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1962
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/12/2017 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/12/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 19.06.2017, sp. zn. 6OdK/12/2017, bol na majetok dlžníka: Imrich
Kováč, nar. 10.01.1962, trvale bytom Hlavná MsÚ 1/24, 900 31 Stupava (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený
konkurz a spoločnosť K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., sídlo správcu: Tehelná 189, 960 01 Zvolen, sídlo
kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, bola v predmetnom konkurze ustanovená do funkcie správcu. Uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 121/2017 dňa 26.06.2017.

Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Zelená
2, 811 01 Bratislava v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o
nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na adresu
kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: kre@akap.sk, prípadne si termín nahliadnutia možno
dohodnúť telefonicky na tel. č.: + 421 45 53 23 919.

V Bratislave, dňa 07.07.2017

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
JUDr. Eva Trangošová, spoločník a štatutárny orgán
a súčasne zástupca kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava
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K017031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Prokop
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/18/2017 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/18/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu: Ivan Prokop, bytom Miestny úrad Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07
Bratislava, nar. 29.1.1980, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského
spisu 8OdK/18/2017 S1626 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase
od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy
elektronickej pošty hladekova@akmisik.sk.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K017032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Prokop
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/18/2017 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/18/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Ivan Prokop, bytom
Šíravská 7, 821 07 Bratislava, nar. 29.1.1980 (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I, sp. zn.: 8OdK/18/2017 zo dňa 27.6.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the debtor
Ivan Prokop, date of birth 29.1.1980, residency at Šíravská 7, 821 07 Bratislava, (hereinafter only “the Debtor“), my
duty is to inform that by the resolution of the District Court Bratislava I, No. 8OdK/18/2017 dated on 27th of June
2017, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika,
značka správcu S 1626 (ďalej aj ako „správca“), bola uznesením ustanovená do funkcie správcu úpadcu.
JUDr. Tatiana Hládeková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification number
of the trustee S 1626 (hereinafter referred to as the “bankruptcy administrator” or “trustee”), was appointed to the
function of Bankruptcy administrator.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 128/2017 dňa 6.7.2017.
Dňom 7.7.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Journal No. 128/2017 on 6th of
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This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Journal No. 128/2017 on 6th of
July 2017. Bankruptcy was declared on 7th of July 2017.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. §
199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial Journal shall
be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Tatiana Hládeková,
správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the „BRA”) the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address: JUDr. Tatiana
Hládeková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 8.7.2017.
The date 8th of July 2017 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca
JUDr. Tatiana Hládeková, trustee

K017033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOMISA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vicenzy 18, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 364 924
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/25/2017/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/25/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca ,podľa ustanovenia §38 ods 1 Zák.č.7/2005 Z.z.v zn.n.pr. zvoláva
Zasadnutie veriteľského výboru na deň 26.7.2017 o 13.00 hod
do zasadačky správcu v sídle správcu,s týmto programom:
1/prezentácia
2/prerokovanie návrhu Dohody medzi správcom a Solutions Immobiliares,s.r.o.Šamorín/odporca/
3/Uznesenie vo veci a záver
Na rokovanie prizývam tiež právnu zástupkyňu správcu vo veci a právneho zástupcu odporcu,ktorí môžu byť VV
vypočutí.Žiadam o osobnú účasť členov VV,alebo o účasť ich splnomocneného zástupcu vzhľadom na vážnosť
prerokovanej veci.
Ing.Miroslav R.Šefčík,PhD.,správca

K017034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Anna Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potônske Lúky -, 930 36 Potônske Lúky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/9/2017 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/9/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu Bc. Anna Horváthová, nar. 03.11.1979 , bytom 930 36 Potônske Lúky ,
týmto oznamuje veriteľom a oprávneným osobám, že :
a) môžu nahliadať do správcovského spisu a sú oprávnení požadovať za úhradu vecných nákladov od správcu
správcom podpísaný výpis zo správcovského spisu na adrese Kancelárie správcu : Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany v úradných hodinách : pondelok až piatok od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 13,30 hod do 15,00 hod. a to
v čase, keď je podateľňa Kancelárie správcu dostupná na doručovanie písomností. Žiadosti o zapísanie do
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v čase, keď je podateľňa Kancelárie správcu dostupná na doručovanie písomností. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka žiadateľov a tiež o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese
správcu alebo telefonicky na č.t. 00421 33 7733751, príp. na e-maile : s.volar@v-invest.sk.
b) v súlade s ust. čl. 40 Nariadenia Rady ES č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, všetci známi veritelia úpadcu, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských krajinách EÚ, sú súčasne
touto cestou informovaní o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka - Bc. Anna Horváthová. Svoje nároky pohľadávky si môžu prihlásiť v zákonnej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu v súlade s príslušnými
ustanoveniami zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
V Piešťanoch dňa 10.07.2017
JUDr. Stanislav Volár , správca

K017035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horrus Alexsandria Ria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Floriš
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/12/2015 S142
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/12/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Alexander Floriš, správca úpadcu: Alexsandria Ria Horrus (pôvodné meno: Mária Horusová), bytom Okružná
ulica 6497/9, 917 01 Trnava, dátum narodenia: 2.2.1958, podľa ust. § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že dňa 11.7.2017
bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka doručená správcovi dňa 3.7.2017, t.j. po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty. Jedná sa o prihlášku pohľadávky veriteľa: BL Finance, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava,
IČO: 44 307 683, vo výške 9.290,41 €.
V Trnave dňa 11.7.2017
JUDr. Alexander Floriš, správca

K017036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažena Šišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majcichov 563, 919 22 Majcichov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/11/2017 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/11/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom.
Notice of bankruptcy
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.5.2000 oznamujem, že na majetok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.5.2000 oznamujem, že na majetok
dlžníka Blažena Šišková, nar. 09.06.1977, trvale bytom 919 22 Majcichov 563, bol uznesením Okresného súdu
Trnava sp. zn. 36OdK/11/2017 zo dňa 21.06.2017 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený JUDr.
Štefan Dostál, so sídlom kancelárie Robotnícka 79 905 01 Senica.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 124/2017 dňa 29.06.2017, právoplatnosť nadobudlo
dňa 30.06.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th May
2000,as the trustee of bankrupt Blažena Šišková, residence 919 22 Majcichov 563(onwards only„bankrupt“), our
duty is to inform you, that the District Court in Trnava No. 36OdK/11/2017 dated 21th June 2017. This resolution of
the District Court Trnava was published in the Commercial bulletin No. 124/2017 from 29th June 2017 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Štefan Dostál, registered office Robotnícka 79, 905
01 Senica as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Košice I became valid on 30th June 2017. This day was declared bankruptcy.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási, zabezpečený
veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva,
ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is entitled to
register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed
higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10
BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator to the address of his (her office or to the electronic
mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of the
bankruptcy declaration (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satis-fying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice of
the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí,
o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§1671 ods. 1
ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of the
secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorý je
zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security
of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the
property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order, the
subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction
of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been canceled for the
debtor's dishonest intention.
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V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed
fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the
right in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application,
shall entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The
position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim shall be applied in euro.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts (§ 29 sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Štefan Dostál, správca
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K017037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažena Šišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majcichov 563, 919 22 Majcichov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/11/2017 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/11/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Blažena Šišková, nar. 09.06.1977, 919 22 Majcichov č. 563, oznamuje, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku SR je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Robotnícka č. 79, 905 01 Senica, počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.30 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné dohodnúť vopred na tel.č.: 00421/905646755 alebo e-mail: dostal.advokat@gmail.com

JUDr. Štefan Dostál, správca

K017038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tunde Hegyiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Ulica 346/36, 930 10 Horný Štál
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28Odk/7/2017 S 1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28Odk/7/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu- Tünde Hegyiová, nar.: 03.10.1983, bytom Stará Ulica 346/36, 930 10
Dolný Štál, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 28Odk/7/2017, týmto
v zmysle ust. § 85 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov) oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať do správcovského
spisu a za úhradu vecných nákladov požadovať z neho výpisy, na adrese sídla správcu: Štúrova 42, 927 01 Šaľa,
v pracovných dňom počas úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod., po
telefonickom objednaní na tel. číslo 0915/604 462 alebo @mailom na adrese office@timarpartners.com

K017039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEHELŇA GBELY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 1410 / 0, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 040
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/25/2016 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/25/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

115

Obchodný vestník 134/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Porad. Popis hnuteľnej veci/súboru, peňažnej pohľadávky, inej
Dátum/Rok
Istina v €
číslo
majetkovej hodnoty
Počet nadubudnutia
1.

Zostatok na bankovom účte úpadcu vedenom v Tatra
875,65
banke, a.s., IBAN: SK57 1100 0000 0026 2975 0473.

2.

Poukázanie
peňažných
prostriedkov
vymožených
súdnym exekútorom JUDr. Vierou Kučerovou, v.z. JUDr.
2.834,35 1
Janou Dobiášovou v exekučnom konaní EX 1456/2012
vedenom na základe návrhu oprávneného Mesta Gbely.

1

28.06.2017

04.07.2017

Deň vydania: 14.07.2017

Súpisová
hodnota v €

Právny dôvod vzniku

Zabezpečenie
zostatku
peňažných prostriedkov na 875,65
účte úpadcu
Výťažok
zo
speňaženia
majetku v exekučnom konaní
2.834,35
vedenom proti úpadcovi ako
povinnému.

V Piešťanoch dňa 11.07.2014
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Správca úpadcu TEHELŇA GBELY, s.r.o.

K017040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Jarabiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 42, 919 55 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1975
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

22

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
124,58 €
obdobie 03/2017

23

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
119,51 €
obdobie 04/2017

24

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
110,89 €
obdobie 05/2017

25

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
137,12 €
obdobie 06/2017

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K017041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Luhový
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Moštenec 127, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.3.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/47/2017 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/47/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Stanislav Luhový, nar. 14.03.1982, trvale bytom Dolný Moštenec 127, 017 01 Považská
Bystrica, v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
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Bystrica, v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu
je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch
počas úradných hodín od 9.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred nahlásiť
písomne alebo elektronickou poštou: e-mail: hofierkovaxenia@gmail.com, alebo telefonicky na tel. č. : +421 903
776 399.
V Trenčíne, dňa 12.7.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Stanislav Luhový

K017042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Luhový
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Moštenec 127, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.3.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/47/2017 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/47/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
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(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako konkurzný správca dlžníka Stanislav Luhový,
nar. 14.3.1982, bytom Dolný Moštenec 127, 017 01 Považská Bystrica, občan SR (ďalej len „Dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/47/2017 zo dňa 3.7.2017 (ďalej len
„Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a za správcu ustanovil Mgr. Xéniu Hofierkovú. Uznesenie bolo
publikované v Obchodnom vestníku č. 131/2017 dňa 11.7.2017.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: Stanislav Luhový, born on 14.3.1982, residing at Dolný Moštenec 127, 01701 Považská Bystrica, citizen of
the Slovak Republic (hereinafter the „Debtor“), I hereby inform you that on the basis of the Resolution of the District
Court Trenčín, proc. No: 40OdK/47/2017 dated 3.7.2017 (hereinafter the "Resolution"), the bankruptcy procedure
was declared on the Debtor’s estate and the trustee Mgr. Xénia Hofierková was appointed to the function. The
Resolution was published in the Commercial Journal No. 131/2017 dated 11th July 2017.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.7.2017.
This resolution became valid and enforceable on 12.7.2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
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is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor
can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct
after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct
the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
V Trenčíne, dňa 12.07.2017/In Trenčín on 12th July 2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca/bankruptcy trustee

K017043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Luhový
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Moštenec 127, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.3.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/47/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/47/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Stanislav Luhový, nar. 14.3.1982, bytom Dolný Moštenec 127, 017 01
Trenčín, oznamuje v súlade s ustanovením §167l v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,00 € na účet správcu, č.
ú., IBAN: SK27 0200 0000 0026 8798 9159, vedený vo VÚB, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu, a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
V Trenčíne, dňa 12.7.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Stanislav Luhový

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PEKA s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliny 1412/4, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 558 950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/60/2012-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/60/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Karol Porubčin, so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, ako správca úpadcu PEKA s.r.o., Hliny
1412/4, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 558 950 (ďalej len „úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), týmto na
základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 09.05.2017 v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom od 01.01.2012 (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje

PONUKOVÉ KONANIE – II. kolo

na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, s týmito podmienkami :

I.
Predmet speňaženia

1. Predmetom speňaženia je:

Súpisová zložka majetku vedená pod por. č. 7 v súpise všeobecnej podstaty, zverejnená v
Obchodnom vestníku č. 94/2013 dňa 17.05.2013 – pohľadávka voči Ing. Jozefovi Černickému, M.R.
Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 1088776.

Aktuálna súpisová hodnota pohľadávky – majetku vedeného por. č. 7 je 245,36 €.
2. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote 30 dní od zverejnenia oznámenia tohto PONUKOVÉHO
KONANIA na speňaženie majetku uvedeného v bode 1. a zapísaného v súpise všeobecnej podstaty podávali
záväzné ponuky podľa podmienok uvedených v tomto ozname.
Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa v súlade s ustanovením § 199 ods. 9 ZKR považuje až nasledujúci
deň po faktickom uverejnení v Obchodnom vestníku a tento deň je rozhodným dňom pre počítanie lehoty na
podávanie ponúk.

II.
Všeobecné podmienky ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Záujemcovia sú povinní predložiť svoje ponuky s náležitosťami podľa čl. III. v zalepených obálkach
najneskôr do 15:00 hod., 30-teho dňa od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
ZKR in fine) osobne v kancelárii správcu počas úradných hodín kancelárie alebo poštou na adresu
kancelárie správcu, JUDr. Karol Porubčin, správca, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica. Na obálke je
záujemca povinný vhodným spôsobom vyznačiť text: "PEKA - ponukové konanie, VP – II. (resp. II.kolo) –
NEOTVÁRAŤ". Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
2. Záujemcovia v ponuke uvedú záväzný návrh ceny na odkúpenie majetku. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho ponuky nebude prihliadať.
3. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 10 % ponúkanej ceny, a to bezhotovostne na účet správcu
zriadený pre účely predmetného konkurzu, IBAN SK45 7500 0000 0040 1167 2468, vedený v ČSOB banke,
a.s., pobočka Považská Bystrica, pričom ako variabilný symbol uvedie svoje IČO (právnické osoby alebo
fyzické osoby - podnikatelia) alebo dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (fyzické osoby - nepodnikatelia).
Za deň platby sa považuje deň pripísania platby na účet správcu. Zábezpeka zaplatená na účet správcu sa
v prípade úspešného záujemcu bude považovať za časť ceny.
4. Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie ponúk bude výška ponúkanej ceny. V II. kole verejného ponukového
konania sa pohľadávka ponúka za najvyššiu ponuku.
5. Jednotlivé ponuky budú otvorené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk a otvorení doručených obálok s ponukami, správca spíše zápisnicu o všetkých doručených
ponukách, ktorá bude obsahovať označenie záujemcu, predmet kúpy a ponúkanú kúpnu cenu.
6. Správca najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok vyhodnotí ponuky a spolu so zápisnicou podľa bodu
5. tohto článku, toto vyhodnotenie zašle zástupcovi veriteľov.
7. Správca bezodkladne po vyhodnotení doručených ponúk, oznámi úspešnému záujemcovi rozhodnutie o
prijatí jeho ponuky elektronickou poštou, telefonicky alebo písomne. Súčasne úspešnému záujemcovi zašle
návrh zmluvy.
8. Ak záujemca vyhodnotený ako úspešný nedoručí správcovi podpísanú zmluvu v lehote 10 dní odo dňa
doručenia jej návrhu elektronickou poštou, má sa za to, že uzatvorenie zmluvy odmietol. V takom prípade je
povinný zaplatiť v prospech podstaty pokutu vo výške 5 % ponúkanej ceny. Správca takémuto záujemcovi v
lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na podpísanie zmluvy vráti na jeho účet zaplatenú časť ceny zníženú
o sumu vyššie uvedenej pokuty, ktorá sa započíta proti nároku záujemcu na vrátenie zaplatenej časť ceny.
Pokuta je príjmom všeobecnej podstaty.
9. V prípade, že záujemca vyhodnotený ako úspešný, neuzatvorí zmluvu v súlade s ustanovením bodu 8.
tohto článku, správca oznámi ďalšiemu záujemcovi, ktorý ponúkol v poradí druhú najvyššiu cenu spĺňajúcu
kritérium ponúkanej ceny v príslušnom kole verejného ponukového konania, že bol vyhodnotený ako
úspešný záujemca; ustanovenie bodu 7. a 8. tohto článku sa použije obdobne. Ak ďalšieho záujemcu niet,
správca bezodkladne vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
10. Správca má právo odmietnuť všetky doručené ponuky.
11. Podrobné informácie ohľadne predmetu ponukového konania budú záujemcom poskytnuté správcom po
predchádzajúcej dohode osobne alebo telefonicky na tel. čísle: 0911 475 596.
12. Riadne a včas doručená bezvadná ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponukové konanie na ponúkanú súpisovú zložku majetku sa považuje za
skončené uzatvorením zmluvy s úspešným záujemcom ohľadne tejto ponúkanej súpisovej zložky.
Doručenie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas záujemcu so všetkými
podmienkami verejného ponukového konania.

III.
Povinný obsah ponuky záujemcu

1. Každá ponuka záujemcu musí obsahovať :
a. označenie záujemcu
· právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia - obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ,
IČ DPH, označenie osoby (meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia), ktorá koná za záujemcu alebo v
jeho mene, s uvedením a preukázaním jej oprávnenia na toto konanie plnomocenstvom ak nejde o
štatutárny orgán alebo jeho člena; prílohou ponuky musí byť výpis z obchodného registra, živnostenského
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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štatutárny orgán alebo jeho člena; prílohou ponuky musí byť výpis z obchodného registra, živnostenského
registra alebo inej obdobnej evidencie, nie starší ako 1 mesiac,
fyzické osoby - meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
bankové spojenie a číslo účtu, aj v tvare IBAN,
označenie telefonického a mailového kontaktu na záujemcu,
čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je v úpadku, na jeho majetok nie je vedené konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie, ani takýto návrh nebol podaný,
označenie súpisovej zložky, ktorej sa ponuka týka v súlade so súpisom uvedeným v čl. I. bod 1. týchto
podmienok,
záväzný návrh ponúkanej ceny určenej pevnou peňažnou sumou v mene euro, vyjadrenou číslom aj
slovom,
doklad o zložení zábezpeky vo výške 10 % ponúkanej kúpnej ceny za súpisové zložky majetku, na účet
správcu IBAN SK45 7500 0000 0040 1167 2468, vedený v ČSOB banke, a. s., pobočka Považská Bystrica,
variabilný symbol IČO záujemcu (právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia) alebo dátum
narodenia v tvare DDMMRRRR (fyzické osoby – nepodnikatelia), do správy pre prijímateľa je potrebné
uviesť text „PONUKA“; zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na podávanie ponúk,
dátum a vlastnoručný podpis oprávnenej osoby konajúcej za záujemcu.

2. Na ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti podľa bodu 1. tohto článku sa nebude prihliadať. Taktiež sa
nebude prihliadať na ponuku záujemcu, ak sa preukáže, že záujemca v ponuke uviedol nepravdivé alebo neúplné
údaje.

IV.
Vyhodnotenie ponúk

1. Víťazným záujemcom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky podmienky tohto
ponukového konania a súčasne ponúkol najvyššiu cenu.
2. Ak budú viaceré ponuky zhodné, v takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca,
ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
3. Neúspešným záujemcom bude zaplatená zábezpeka vrátená prevodom na účet v lehote 10 pracovných dní
odo dňa skončenia ponukového konania ohľadne príslušnej súpisovej zložky.

V Považskej Bystrici, dňa 11.07.2017

JUDr. Karol Porubčin
správca

K017045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GM TECHNOLOGY SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súvoz 1, 911 32 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 546 505
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/3/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru dlžníka GM TECHNOLOGY SK s.r.o. v reštrukturalizácii
IČO:
44
546
zapísaná v Obchodnom
(ďalej aj ako „Dlžník“)

505,
registri

so
sídlom
Okresného súdu

Súvoz
1,
911
32
Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:

Trenčín,
21180/R

Konaného v zmysle ust. §144 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
neskorších
predpisov
(ďalej
aj
ako
„ZKR“)
Spisová
značka
súdneho
spisu:
40R/3/2016
Spisová
značka
správcovského
spisu:
40R/3/2016
S106
Dátum
zasadnutia:
04.07.2017
Čas
zasadnutia:
14:30
hod.
Miesto zasadnutia: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
Program zasadnutia:
1.
Otvorenie
2. Stanovisko veriteľského výboru k reštrukturalizačnému plánu/Hlasovanie o predloženom záverečnom návrhu
reštrukturalizačného
plánu
3. Záver
Prítomní:
JUDr.
Danica
Birošová
–
reštrukturalizačný
správca
(ďalej
aj
ako
„Správca“)
Ing.
Igor
Peterka
–
konateľ
Dlžníka
Ing.
Veronika
Potočková
EV
ECONOMY,
s.r.o.
(prizvaná
Správcom)
Členovia
veriteľského
výboru:
1. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - predseda veriteľského výboru, IČO: 00 682 420, so sídlom
Štefánikova
27,
814
99
Bratislava,
Slovenská
republika
2. Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR, so sídlom: Grösslingová 1, 813 50
Bratislava,
IČO:
35
722
959
3. Hydraulické stroje a zařízení s.r.o., so sídlom: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, Česká republika, IČO: 269 11
230.
K bodu 1/ programu Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru o 14.30 hod., pričom poučil prítomných o ich
právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení ZKR. Na základe vykonanej prezentácie prítomných členov
veriteľského výboru predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je vzhľadom na počet prítomných
členov uznášaniaschopný podľa ust. § 128 ods. 2 ZKR.
K bodu 2/ programu
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že Dlžník predložil záverečný návrh reštrukturalizačného plánu členom
veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 143 ZKR v zákonom stanovenej lehote. V zmysle ustanovenia § 144
ods. 1 ZKR, veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu o schválení alebo
zamietnutí
plánu.
Prítomní členovia veriteľského výboru požiadali zástupcov Správcu/Dlžníka o stručnú informáciu k priebehu
vypracovania reštrukturalizačného plánu a oboznámenie s rozhodujúcimi skutočnosťami určujúcimi obsah
reštrukturalizačného plánu. Na to zástupcovia Správcu/Dlžníka podali prítomným členom veriteľského výboru
požadovanú informáciu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda veriteľského výboru požiadal prítomných členov veriteľského výboru o stanovisko k predloženému
reštrukturalizačnému
plánu.
Zástupcovia jednotlivých členov veriteľského výboru predniesli pripomienky k reštrukturalizačnému plánu, ktoré
tvoria
prílohu
tejto
zápisnice.
Vzhľadom na priebeh zasadnutia veriteľského výboru vyzval predseda veriteľského výboru na hlasovanie o vrátení
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu na prepracovanie a určení lehoty 15 dní na predloženie
prepracovaného reštrukturalizačného plánu podľa pripomienok a návrhov členov veriteľského výboru.
Hlasovanie:
ZA:
3 hlasov
Proti:

0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE
Veriteľský výbor predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu vracia predkladateľovi plánu na
prepracovanie. Veriteľský výbor určuje predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na prepracovanie
reštrukturalizačného plánu v zmysle pripomienok členov veriteľského výboru.
K
bodu
3/
programu
Záver
Zasadnutie veriteľského výboru predseda veriteľského výboru ukončil o 15:20 hod. a poďakoval prítomným za
účasť.
Zápisnica napísaná a podpísaná v Bratislave dňa 04.07.2017.
Predseda veriteľského výboru:
Slovenská
záručná
a
Mgr. Ing. Zuzana Vavreková, na základe poverenia

rozvojová

banka,

Prílohy:
prezenčná
- pripomienky členov veriteľského výboru k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu
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K017046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PAZÚRIK, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Moravská 680/1 / 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 317 837
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/66/2011 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/66/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:
Správca úpadcu PAZÚRIK, a.s., Ul. Moravská 680/1, 020 01 Púchov, IČO: 36 317 837, JUDr. Peter Frajt
vyhlasuje v súlade s ustanovením § 92 ods. 1/ písm. d/ zákona 7/2005 Z.z. ponukové konanie na speňaženie
pohľadávky úpadcu voči Ing. Viktorovi Veteškovi, nar. 24.11.1950, bytom Obrancov Mieru 1156/19, 020 02 Púchov
vo výške 104.069,47 eur s príslušenstvom, vymáhanej v exekučnom konaní vedenom Exekútorským úradom JUDr.
Zora Ferdinandy, Štefánikova 6, 040 01 Košice pod číslom EX 2268/2014, v konaní na Okresnom súde Trenčín
pod spisovou značkou: 3Er/291/2014 za najvyššiu ponúknutú cenu.
PODMIENKY ÚČASTI:
1. Ponuka záujemcu musí byť do kancelárie správcu na ulici M.R.Štefánika 141/13, 01701 Považská Bystrica
doručená v zalepenej obálke s označením "KONKURZ 29K/66/2011-NEOTVÁRAŤ" najneskôr dňa 28.7.2017 do
15,00 hod.
2. Záujemca o kúpu musí zložiť na účet správcu vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu SK43 7500 0000 0009 1370 7553
zálohu vo výške minimálne 50 % ponúkanej kúpnej ceny tak, aby bola na účet úpadcu pripísaná najneskôr dňa
27.7.2017. Doklad o jej zložení pripojí k písomnej ponuke.
3. Písomná ponuka musí obsahovať: - ponúkanú kúpnu cenu, lehotu jej zaplatenia, príp. jej zabezpečenie vyhlásenie, že záujemca o kúpu súhlasí s tým, aby v prípade, ak nedoplatí ponúkanú kúpnu cenu v lehote ním
určenej, zložená záloha prepadla v prospech všeobecnej podstaty ako zmluvná pokuta, - číslo účtu, na ktorý má byť
záujemcovi vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní, - k písomnej ponuke záujemca
právnická osoba pripojí výpis z obchodného registra, fyzická osoba - podnikateľ výpis zo živnostenského registra,
fyzická osoba - nepodnikateľ kópiu občianskeho preukazu.
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa nebude prihliadať. Otváranie obálok sa uskutoční
dňa 28.7.2017 o 15,10 hod. v kancelárii správcu. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu a jeho ponuka bude schválená veriteľským výborom. Správca má právo odmietnuť všetky ponuky a
ponukové konanie zopakovať. Podrobnejšie informácie môže záujemca získať na telefónnom čísle správcu
0905907072 alebo v kancelárii správcu na ulici M.R.Štefánika 141/13, Považská Bystrica v pracovných dňoch v
čase od 9,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 16,00 hod.
JUDr. Peter Frajt, správca

K017047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obžerová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 989/4, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/23/2016 S1070
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Spisová značka správcovského spisu: 40K/23/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/23/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: Zuzana Magušinová - PLUS
Zrazená suma za 03/2017: 150,- eur
Súpisová hodnota: 150,- eur

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: TOPAN s.r.o.
Zrazená suma za 05/2017: 150,- eur
Súpisová hodnota: 150,- eur

JUDr. Peter Frajt, správca

K017048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alfréd Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Oznam o doplnení súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S
1657 ako správca úpadcu Ing. Alfréd Tóth, bytom Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica, nar.: 14.01.1966
(ďalej len ako „Úpadca“) v konkurznom konaní č.k. 40K/29/2016, zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty majetku úpadcu o tieto položky:
Súpisné
č.

Predmet

Súpisová
hodnota

17

Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúcie – zrážka z výsluhového dôchodku za 159,07 €
mesiac jún 2017

Typ zložky

Iná majetková
11.07.2017
hodnota
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V Novom Meste nad Váhom dňa 11.07.2017
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca úpadcu

K017049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chanová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309 / 43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/34/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Schválený konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty
V konkurznej veci úpadcu Jana Chanová „v konkurze“, nar. 30.6.1963, bytom Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
(ďalej len „Úpadca“), zverejňujem podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) nasledovný konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov, ktorý schválil zástupca veriteľov, spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005, dňa 6.7.2017
(doručenie správcovi dňa 11.7.2017).
1.Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. značka 29K/34/2012 zo dňa 21.9.2012, ktoré bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 188/2012 zo dňa 28.9.2012, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
Pohľadávky si v konkurze na majetok Úpadcu veritelia prihlásili nasledovne:
p.č. Označenie veriteľa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zistená
Prihlásená
Zistené
suma v
suma v EUR
poradie
EUR

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 390,19
00151700
Faktorová Mária, Pribinova 1172/7, 020
1 466,00
01 Púchov
HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s.,
Teplická 7434/147, Piešťany, IČO: 1 643,04
36234176
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
146,36
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
192,08
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
183,42
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
174,47
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
165,51
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
156,84
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
147,89
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
139,22
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
130,27
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
121,31
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020

390,19

iná
pohľadávka

0,00

iná
pohľadávka

1610,87

iná
pohľadávka

47,41
64,67
64,40
63,93
63,47
63,02
62,43
61,87
61,43
60,99

podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená

Prihlásený Prihlásená
druh zabezp. zabezpeč.
Poznámka
práva
Suma v EUR

prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29,
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29,
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29,
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29,
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29,
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29,
01 Púchov, IČO: 36356573

020
020
020
020
020
020
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podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka

prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
Pohľadávka popretá čo do
vymáhateľnosti a právneho
dôvodu vzniku. Žaloba o
určenie
nepodaná.
Neprihliada sa na pohľadávku.

112,94

60,58

103,98

60,13

95,32

59,71

86,36

59,27

77,70

58,81

68,74

58,38

Kubík Vladimír Ing., U zbrojnice 588,
45 670,00
691 56 Hrušky, Česká republika

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
318,46
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
22.
318,46
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
23.
318,46
020 01 Púchov, IČO: 00317748
21.

-

318,46
318,46
318,46

iná
pohľadávka
iná
pohľadávka
iná
pohľadávka
iná
pohľadávka

24.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
339,90
020 01 Púchov, IČO: 00317748

339,90

iná
pohľadávka

25.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
339,90
020 01 Púchov, IČO: 00317748

339,90

iná
pohľadávka

26.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
339,90
020 01 Púchov, IČO: 00317748

339,90

iná
pohľadávka

27.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
339,90
020 01 Púchov, IČO: 00317748

339,90

iná
pohľadávka

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
1 343,20
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
29.
171,51
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
30.
284,67
020 01 Púchov, IČO: 00317748
28.

1 343,20
171,51
284,67

iná
pohľadávka
iná
pohľadávka
iná
pohľadávka

31.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
297,78
020 01 Púchov, IČO: 00317748

297,78

iná
pohľadávka

32.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
311,04
020 01 Púchov, IČO: 00317748

311,04

iná
pohľadávka

33.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
312,22
020 01 Púchov, IČO: 00317748

312,22

iná
pohľadávka

34.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
312,22
020 01 Púchov, IČO: 00317748

312,22

iná
pohľadávka

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
481,72
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
69,80
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
3,35
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
826,80
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
478,25
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
646,65
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
1 609,77
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
673,80
020 01 Púchov, IČO: 00317748
POHOTOVOSŤ, s.r.o. Pribinova 25,
2 102,91
811 09 Bratislava, IČO: 35807598
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, 53,12
IČO: 36672076
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,

iná
pohľadávka
iná
69,80
pohľadávka
iná
3,35
pohľadávka
iná
826,80
pohľadávka
iná
478,25
pohľadávka
iná
646,65
pohľadávka
iná
1 609,77
pohľadávka
iná
673,80
pohľadávka
iná
2 073,12
pohľadávka

záložné
právo
záložné
právo
záložné
právo
exekučné
záložné
právo
exekučné
záložné
právo
exekučné
záložné
právo
exekučné
záložné
právo

záložné
právo
záložné
právo
exekučné
záložné
právo
exekučné
záložné
právo
exekučné
záložné
právo
exekučné
záložné
právo

318,46

oddelená podstata

318,46

oddelená podstata

318,46

oddelená podstata

339,90
339,90

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

339,90

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

339,90

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

171,50

oddelená podstata

284,67

oddelená podstata

297,78

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

311,04

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

312,22

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

312,22

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

69,80

oddelená podstata

3,35

oddelená podstata

826,80

oddelená podstata

478,25

oddelená podstata

646,65

oddelená podstata

1 609,77

oddelená podstata

673,80

oddelená podstata

481,72

53,12

záložné
právo
záložné
právo
záložné
právo
záložné
právo
záložné
právo
záložné
právo
záložné
právo
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Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,
45. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, 9,96
IČO: 36672076
46.

Rosinová
Helena,
1309/43, 020 01 Púchov

Kukučínova

37 050,00

Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
47. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 1 163,57
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
48. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 1 466,93
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
49. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 3 549,22
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
50. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 711,54
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
51. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 5,94
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
52. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 899,45
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
53. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 1 095,76
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
54. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 573,11
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
55. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 582,15
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
56. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 89,31
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
57. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 1 712,12
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
58. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 2 578,18
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
59.
189,63
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín; prevedené na veriteľa:
60.
38,60
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
61.
114,28
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
62.
23,66
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
63.
125,75
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
64.
875,72
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
22,60
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
828,05
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
232,24
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
1 266,61
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
244,97
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
602,23
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
20,11
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
106,61
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
140,21
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
251,90
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
99,88
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
98,28
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
92,44
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77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Trenčín;
prevedené na veriteľa:
92,44
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
31,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
81,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
81,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
81,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
22,57
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
24,99
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
100,11
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
66,38
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
11,04
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
5,82
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
47,92
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
25,92
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
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Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
90.
33,17
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
91.
6,30
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
92.
15,17
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
93.
10,63
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
94.
22,42
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
95.
25,93
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
96.
24,89
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
97.
23,55
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
98.
8,53
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
99.
35,36
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
100.
9,62
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
101.
29,15
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
102.
28,03
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
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Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
103.
36,58
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
104.
26,79
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
105.
23,86
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
106.
28,27
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
107.
18,73
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
108.
14,20
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
109.
3,13
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
110.
373,29
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
111.
108,11
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
112.
58,50
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
113.
71,40
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
114.
38,10
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
115.
16,90
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Trenčín;
prevedené na veriteľa:
16,90
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
116.
29,40
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
117.
43,71
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
118.
46,34
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
119.
132,77
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Krajský súd v
120. Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 663,87
Bratislava, IČO: 215759
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
121.
54,93
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
122.
747,56
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
123.
30,90
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
124.
39,98
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
125.
8,96
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
126.
9,96
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
127.
401,71
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
128.
1 059,25
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
115.
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na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
129.
669,18
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
130.
816,07
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
131.
499,95
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
132.
562,50
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
133.
538,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
134.
581,40
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
135.
581,40
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
136.
274,21
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
137.
436,28
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
138.
436,28
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
139.
218,14
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
140.
218,14
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
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Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
675,96
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
142.
116,28
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
143.
2 688,01
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
144.
557,42
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
145.
711,21
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
146.
496,18
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
147.
347,27
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
148.
112,85
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
149.
117,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
150.
129,72
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
151.
1 263,79
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
152.
344,28
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
153.
368,61
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
141.
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Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
154.
312,62
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
155.
374,07
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
156.
353,28
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
157.
186,91
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
158.
128,74
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
159.
365,86
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
160.
6 437,91
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
161.
762,60
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
162.
144,30
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
163.
166,10
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
164.
114,50
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
165.
101,23
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
166.
218,70
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
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Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
167.
175,40
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
168.
349,80
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
169.
165,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
170.
178,78
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
171.
335,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
172.
334,60
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
173.
180,30
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
174.
368,60
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
175.
185,70
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
176.
183,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
177.
404,27
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
178.
151,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
179.
192,81
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Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
192,81
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
180.
176,89
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
181.
158,81
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
182.
198,95
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
183.
179,72
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
184.
177,41
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
185.
195,36
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
186.
174,81
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
187.
168,63
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
188.
177,90
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
189.
157,85
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
190.
334,23
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
191.
299,92
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
179.
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Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
192.
148,32
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
193.
152,42
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
194.
136,07
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
195.
158,00
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
196.
160,00
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
197.
29,30
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
198.
364,78
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
199.
140,64
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
200.
228,24
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, Žellova 2, 829 24
Bratislava, IČO: 30796482, prevedená
201.
33,19
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
202.
816,74
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
203.
447,30
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
204.
230,30
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
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Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
205.
332,42
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
206.
200,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
207.
47,58
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
208.
47,58
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
209.
47,58
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
210.
1 076,31
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
211.
213,69
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
212.
435,29
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
213.
275,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
214.
153,25
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
215.
231,60
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
216.
78,25
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
217.
81,99
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IČO:
35937874,
prevedená
na
81,99
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
218.
73,88
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
219.
70,03
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
220.
71,68
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
221.
129,02
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
222.
64,75
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
223.
11,88
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
224.
147,60
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
225. Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01 1 136,00
Trenčín
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
226. Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, 377,24
IČO: 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
227.
1 250,54
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
228.
1 410,87
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
229. Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, 228,10
IČO: 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
230.
2 006,39
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
231.
377,24
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
217.
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1 250,54

iná
pohľadávka

prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty

1 410,87

iná
pohľadávka

prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty

228,10

iná
pohľadávka

prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty

2 006,39

iná
pohľadávka

prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty

377,24

iná
pohľadávka

prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
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pohľadávka

základnej prihlasovacej lehoty

228,10

iná
pohľadávka

prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty

1 301,00

iná
pohľadávka

prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty

iná
pohľadávka
iná
271,23
pohľadávka
iná
293,73
pohľadávka
iná
258,45
pohľadávka
iná
180,50
pohľadávka
iná
65,39
pohľadávka
iná
131,85
pohľadávka
iná
65,92
pohľadávka
iná
450,98
pohľadávka
iná
7 625,13
pohľadávka

prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty

304,32

Zabezpečený veriteľ, Mesto Púchov, si prihlásil a bolo mu správcom zistené zabezpečenie k nehnuteľným veciam:
List vlastníctva č. 2667, k. ú. Horné Kočkovce, obec: Púchov, vo vlastníckom podiele 1/1, t.j. parcela č. 382/2 o
výmere 263 m2 zast. plochy a nádvoria, a dom-zmiešaný tovar so s. č. 234 na Ul. Vajanského na parcele č. 382/2.
Celková zabezpečená suma pohľadávky Mesta Púchov, ktorá bola správcom uznaná, predstavuje 5.719,98
EUR (slovom: päťtisíc sedemstodevätnásť a 98/100 Eur). Ide o pohľadávky zapísané v Zozname pohľadávok
pod poradovými číslami 21, 22, 23, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41 a 42. Konečný rozvrh výťažku oddelenej
podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 75/2017 zo dňa 19.4.2017.
Všeobecná podstata bola tvorená nasledovnými súpisovými zložkami majetku:

súpisová
spoluvlastnícky
hodnota
podiel
EUR

Typ súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku

v Výťažok

1

Pohľadávka
z účtu v banke

Pohľadávka z účtu v banke, zostatková suma: 663,88 EUR, mena: EURO,
číslo účtu: 3064181553/0200, banka: Všeobecná úverová banka, a.s. –
1/1
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vyplatený OS Trenčín

663,88 €

663,88 €

2

Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, osobný automobil Škoda Fabia PU 565 AM, výrobné číslo:
TMBPW16Y144117679, rok výroby: 2004, stav opotrebovanosti: 50%, bez 1/1
technickej a emisnej kontroly

1 500,00 €

1 050,00
€

3

Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, dámsky prsteň zo žltého kovu s vypadnutým očkom a tromi
malými bielymi očkami, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: neznámy, stav 1/1
opotrebovanosti: 50%

55,00 €

49,91 €

4

Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, dámska retiazka zo žltého kovu, výrobné číslo: neznáme, rok
1/1
výroby: neznámy, stav opotrebovanosti: 50%

40,00 €

36,29 €

5

Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, kompresor, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2000, stav
1/1
opotrebovanosti: 50%

200,00 €

95,04 €

6

Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, kotol na ohrev vody, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca
1/1
2000, stav opotrebovanosti: 50%

150,00 €

71,28 €
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7

Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, plynový kotol, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2000,
1/1
stav opotrebovanosti: 50%

250,00 €

118,80 €

8

Hnuteľná vec

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, 7x polica/regál, výrobné číslo: neznáme,
1/1
rok výroby: cca 2000, stav opotrebovanosti: 50%

50,00 €

23,76 €

9

Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, Skylink set OPEN BOX X-810, výrobné číslo: neznáme, rok
1/1
výroby: cca 2010, stav opotrebovanosti: 50%

500,00 €

237,60 €

10 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, stôl – 11 kusov, výrobné číslo:
1/1
neznáme, rok výroby: cca 2008, stav opotrebovanosti: 50%

700,00 €

332,65 €

250,00 €

118,80 €

250,00 €

118,80 €

11 Hnuteľná vec
12 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, stôl s kovovou podložkou okrúhly – 2
kusy, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2008, stav opotrebovanosti: 1/1
50%
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, rohová lavica – pozostávajúca z 3
kusov, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2008, stav opotrebovanosti: 1/1
50%

13 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, stolička – 43 kusov, výrobné číslo:
1/1
neznáme, rok výroby: cca 2008, stav opotrebovanosti: 50%

800,00 €

380,17 €

14 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, barová stolička – 2 kusy, výrobné číslo: neznáme, rok výroby:
1/1
cca 2008, stav opotrebovanosti: 50%

120,00 €

57,03 €

15 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, stolička s operadlom – 4 kusy, výrobné
1/1
číslo: neznáme, rok výroby: cca 2008, stav opotrebovanosti: 50%

240,00 €

114,05 €

16 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, cukrárenská chladnička CALEX typ CV 370.1/8522, výrobné
1/1
číslo: 01288, rok výroby: cca 2002, stav opotrebovanosti: 50%

100,00 €

47,52 €

17 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, cukrárenská chladnička SKANDILUXE typ FKG 370, výrobné
1/1
číslo: 50710554, rok výroby: cca 1995, stav opotrebovanosti: 50%

240,00 €

114,05 €

18 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, chladnička WHIRPOOL, výrobné číslo: 724956, rok výroby: cca
1/1
2002, stav opotrebovanosti: 50%

100,00 €

47,52 €

19 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, mikrovlnná rúra BRAVO, výrobné číslo: 45/2006, rok výroby:
1/1
cca 2006, stav opotrebovanosti: 50%

15,00 €

7,13 €

20 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, mikrovlnná rúra IGNIS AKL 536, výrobné číslo: 429945000259,
1/1
rok výroby: cca 2000, stav opotrebovanosti: 80%

10,00 €

4,75 €

21 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, svietidlá – 10 kusov, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca
1/1
2008, stav opotrebovanosti: 50%

100,00 €

47,52 €

22 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, barový pult – 2 kusy, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca
1/1
2008, stav opotrebovanosti: 50%

300,00 €

142,56 €

23 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, radiátor – 9 kusov, výrobné číslo:
1/1
neznáme, rok výroby: cca 1999, stav opotrebovanosti: 50%

270,00 €

128,31 €

24 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, nerezový dres, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: cca 2008,
1/1
stav opotrebovanosti: 50%

10,00 €

4,75 €

25 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, registračná pokladňa EURO 100 ELCOM AS GK, výrobné
1/1
číslo: 00068P, rok výroby: cca 2008, stav opotrebovanosti: 50%

700,00 €

332,65 €

26 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, mraziaci box pultový ARDO 280 l, výrobné číslo: C
1/1
60342E00146, rok výroby: cca 2008, stav opotrebovanosti: 50%

100,00 €

47,52 €

27 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, ventilátor nástenný SMC, výrobné číslo: neznáme, rok výroby:
1/1
1999, stav opotrebovanosti: 50%

5,00 €

2,38 €

28 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, písací stôl – 2 kusy, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: 2000,
1/1
stav opotrebovanosti: 50%

100,00 €

47,52 €

29 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, konferenčný stolík so sklom – 2 kusy, výrobné číslo: neznáme,
1/1
rok výroby: 2000, stav opotrebovanosti: 50%

25,00 €

11,88 €

30 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, kancelárska stena, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: 2000,
1/1
stav opotrebovanosti: 50%

25,00 €

11,88 €

31 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, kancelárska stolička, výrobné číslo: neznáme, rok výroby:
1/1
2000, stav opotrebovanosti: 95%

2,00 €

0,95 €

32 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, sedacia súprava, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: 2000,
1/1
stav opotrebovanosti: 50%

100,00 €

47,52 €

33 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, obývacia stena, výrobné číslo:
1/1
neznáme, rok výroby: 1992, stav opotrebovanosti: 70%

50,00 €

23,76 €

34 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, televízor OVP CTV 2139 A STEREO výrobné číslo: neznáme,
1/1
rok výroby: 2005, stav opotrebovanosti: 50%

20,00 €

9,50 €

35 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, televízor STANDARD, výrobné číslo: neznáme, rok výroby:
1/1
1992, stav opotrebovanosti: 80%

10,00 €

4,75 €

Hnuteľná vec, automatická práčka Whirpool AWG 640, výrobné číslo:
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36 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, automatická práčka Whirpool AWG 640, výrobné číslo:
1/1
349630006739, rok výroby: 2002, stav opotrebovanosti: 50%

10,00 €

4,75 €

37 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, záhradný stôl – 7 kusov, výrobné číslo:
1/1
neznáme, rok výroby: 1997, stav opotrebovanosti: 50%

70,00 €

33,26 €

38 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí, záhradná lavica – 12 kusov, výrobné
1/1
číslo: neznáme, rok výroby: 1997, stav opotrebovanosti: 50%

120,00 €

57,03 €

39 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec – stavba nespojená so zemským povrchom trvalými základmi,
záhradný prístrešok, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: neznámy, stav 1/1
opotrebovanosti: 50%

3 000,00 €

1 425,63
€

40 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec – stavba nespojená so zemským povrchom trvalými základmi,
prístrešok na automobil, výrobné číslo: neznáme, rok výroby: neznámy, stav 1/1
opotrebovanosti: 50%

1 500,00 €

712,81 €

41 Hnuteľná vec

Hnuteľná vec, video Panasonic NV-JJ 222, výrobné číslo: neznáme, rok
1/1
výroby: 1992, stav opotrebovanosti: 80%

5,00 €

2,38 €

100,00 €

47,52 €

5,00 €

7,58 €

42 Hnuteľná vec

43 Nehnuteľnosť

Hnuteľná vec, šporák elektrický s elektrickou rúrou Zanussi, model ZC
V560MW1, výrobné číslo: 84000125, rok výroby: 2007, stav opotrebovanosti: 1/1
50%
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 487 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
1/18
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 2045, parcelné číslo
792/2

44 Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 6310 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné 1/18
Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 2044, parcelné číslo 792/11

70,00 €

106,08 €

45 Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 325 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné 1/18
Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 2043, parcelné číslo 792/12

3,00 €

4,55 €

46 Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 14374 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne
37/111780
územie Horenice, zapísaný v liste vlastníctva č. 867, parcelné číslo 232,
parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu

0,00 €

47 Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: trvalé trávne porasty, výmera: 12925 m2, nachádzajúci sa v
Slovenskej republike, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne
37/111780
územie Horenice, zapísaný v liste vlastníctva č. 867, parcelné číslo 367/10,
parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape

0,00 €

48 Nehnuteľnosť

49 Nehnuteľnosť

50 Nehnuteľnosť

51 Nehnuteľnosť

52 Nehnuteľnosť

53 Nehnuteľnosť

54 Nehnuteľnosť

55 Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 120 m2, nachádzajúci
sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
113/1
Pozemok, druh: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 102 m2, nachádzajúci
sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
113/2
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 75 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
859/6
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 193 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
859/7
Pozemok, druh: lesný pozemok, výmera: 137 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
861/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 2515 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
1005/1
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 338 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
1005/6
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 4634 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
179/63

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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56 Nehnuteľnosť

57 Nehnuteľnosť

58 Nehnuteľnosť

59 Nehnuteľnosť

60 Nehnuteľnosť

61 Nehnuteľnosť

62 Nehnuteľnosť

63 Nehnuteľnosť

64 Nehnuteľnosť

65 Nehnuteľnosť

66 Nehnuteľnosť

67 Nehnuteľnosť

68 Nehnuteľnosť

69 Nehnuteľnosť

70 Nehnuteľnosť

71 Nehnuteľnosť

72 Nehnuteľnosť

73 Nehnuteľnosť
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 65 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
179/121
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 16319 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
180/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 20821 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
180/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 5047 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
180/4
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 1121 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
182
Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 3290 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné 37/111780
Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo 203
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 252 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
204/1
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 1181 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
204/2
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 470 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
213
Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 5486 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné 37/111780
Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo 229
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 15092 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
230
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 25808 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
233
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 711 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
287
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 5398 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
288
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 736 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
308
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 64 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
310/1
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 2247 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
310/2
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 825 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
335
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 9651 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
337

Deň vydania: 14.07.2017
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 1441 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
347
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 66 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
354/11
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 7698 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
354/12
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 1174 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
354/13
Pozemok, druh: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 45 m2, nachádzajúci
sa v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
354/21
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 8725 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
357/1
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 132 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
357/2
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 129 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
398/11
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 82 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
398/12
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 1170 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
398/21
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 3320 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
398/22
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 3 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
398/23
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 8712 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
400

Deň vydania: 14.07.2017
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Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 747 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné 37/111780
Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo 431/1

0,00 €

89 Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: orná pôda, výmera: 2697 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné 37/111780
Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo 431/2

0,00 €
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Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 1567 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
434
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 382 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
452
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 425 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
453/1
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 206 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
453/2
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 1563 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
458
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 928 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
460/1
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 1543 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
460/2
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 159 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
475
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 2131 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
484/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 15106 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
484/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 1366 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
485
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 4105 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
486/1
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 77 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
486/2
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 2260 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
532
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 31483 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
553
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 1855 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
554
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 928 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
559
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 3980 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
562/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 6353 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
562/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 4050 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
566/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 16759m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
566/2

Deň vydania: 14.07.2017
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Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 5 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné 37/111780
Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo 568/1

0,00 €

112 Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 834 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
568/2

0,00 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 6459 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
619/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 252 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
619/2
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 3399 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
620/1
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 504 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
620/2
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 640 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
650/1
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 39 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
650/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 807 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
674
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 655 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
675
Pozemok, druh: vodná plocha, výmera: 760 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
695/1
Pozemok, druh: vodná plocha, výmera: 199 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
695/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 145 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
697/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 3662 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
697/2
Pozemok, druh: vodná plocha, výmera: 2473 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
698/1
Pozemok, druh: vodná plocha, výmera: 5383 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
698/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 345 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
699/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 3376 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
699/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 12684 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
700
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 7085 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
701/1
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 1107 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
701/2

Deň vydania: 14.07.2017
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 292 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
804
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 141241 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
833/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 101733 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
833/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 76760 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
834/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 55355 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
834/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 53 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
837/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 20132 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
837/2
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 6407 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
844/1
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 6640 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
844/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 2307 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
845/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 60409 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
845/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 7963 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
855/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 176278 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
855/2
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 57 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
857/538
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 723 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
857/539
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 46 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
858/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 44808 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
858/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 193995 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
859
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 431 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
865/1

Deň vydania: 14.07.2017
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 28648 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
865/2
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 1090 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
869/9
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 14084 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
870
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 20767 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
878
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 282 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
884/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 9679 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
884/2
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 221 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
885
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 427 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
886/1
Pozemok, druh: ostatná plocha, výmera: 842 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
886/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 422 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
895/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 69690 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
895/2

Deň vydania: 14.07.2017
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Pozemok, druh: vodná plocha, výmera: 38 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné 37/111780
Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo 910/1

0,00 €

163 Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: vodná plocha, výmera: 2633 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
910/2

0,00 €

164 Nehnuteľnosť

Pozemok, druh: vodná plocha, výmera: 9 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne územie Dolné 37/111780
Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo 917/1
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Pozemok, druh: vodná plocha, výmera: 8433 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
917/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 8751 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
918
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 145 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
919/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 24144 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
919/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 37359 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
932
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 196 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
934/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 62811 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
934/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 1409 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
937/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 66520 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
937/2
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 2298 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
946/1
Pozemok, druh: trvalý trávny porast, výmera: 101133 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okres Púchov, obec Dolné Kočkovce, katastrálne
37/111780
územie Dolné Kočkovce, zapísaný v liste vlastníctva č. 1305, parcelné číslo
946/2

Deň vydania: 14.07.2017
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Peňažná
pohľadávka

Zrážka z miezd úpadcu vyplatená zamestnávateľom úpadcu a pripísaná na
bankový účet úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu k 4.11.2015 vo 1/1
výške 548,39 EUR

548,39 €

548,39 €

177

Peňažná
pohľadávka

Zrážka z miezd úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom úpadcu, pripísaná na
bankový účet úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu k 9.11.2015 vo 1/1
výške 163,56 EUR, od JUDr. Vladimíra Poláka, súdneho exekútora

163,56 €

163,56 €

178

Peňažná
pohľadávka

Zrážka z miezd úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom úpadcu, pripísaná na
bankový účet úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu k 25.11.2015 vo 1/1
výške 64,09 EUR, od Slovenská konsolidačná, a.s.

64,09 €

64,09 €

179

Peňažná
pohľadávka

Zrážka z miezd úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom úpadcu, pripísaná na
bankový účet úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu vo výške 177,48 1/1
EUR, od JUDr. Vladimíra Poláka, súdneho exekútora

177,48 €

177,48 €

180

Peňažná
pohľadávka

Zrážka z miezd úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom úpadcu, pripísaná na
bankový účet úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu vo výške 179,54 1/1
EUR, od JUDr. Vladimíra Poláka, súdneho exekútora

179,54 €

179,54 €

181

Peňažná
pohľadávka

Zrážka z miezd úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom úpadcu, pripísaná na
bankový účet úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu vo výške 112,30 1/1
EUR, od JUDr. Kabáča, súdneho exekútora

112,30 €

112,30 €

182

Peňažná
pohľadávka

Zrážka z miezd úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom úpadcu, pripísaná na
bankový účet úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu vo výške 116,26 1/1
EUR, vyplatená od zamestnávateľa Úpadcu

116,26 €

116,26 €

183

Peňažná
pohľadávka

Zrážka zo mzdy úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom úpadcu, pripísaná na
bankový účet úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu vo výške 56,44 1/1
EUR, vyplatená od zamestnávateľa Úpadcu

56,44 €

56,44 €

184

Peňažná
pohľadávka

Zrážka zo mzdy úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom úpadcu, pripísaná na
bankový účet úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu vo výške 116,78 1/1
EUR, vyplatená od zamestnávateľa Úpadcu

116,78 €

116,78 €

185

Peňažná
pohľadávka

Zrážka zo mzdy úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom úpadcu, pripísaná na
bankový účet úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu, vo výške 119,38 1/1
EUR, vyplatená od zamestnávateľa Úpadcu

119,38 €

119,38 €

186

Peňažná
pohľadávka

Zrážka zo mzdy úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom úpadcu, pripísaná na
bankový účet úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu vo výške 223,90 1/1
EUR, vyplatená od zamestnávateľa Úpadcu

223,90 €

223,90 €

187

Peňažná
pohľadávka

Zrážka zo mzdy úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom úpadcu, pripísaná na
bankový účet úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu vo výške 135,06 1/1
EUR, vyplatená od zamestnávateľa Úpadcu

135,06 €

135,06 €

188

Peňažná
pohľadávka

Zrážka zo mzdy úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom úpadcu, pripísaná na
bankový účet úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu vo výške 413,73 1/1
EUR, vyplatená od zamestnávateľa Úpadcu

413,73 €

413,73 €

Peňažná

preplatok

z

verejného

zdravotného

poistenia

vyplatený

Všeobecnou
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preplatok z verejného zdravotného poistenia vyplatený Všeobecnou
zdravotnou poisťovňou, a.s. na účet úpadcu ziadený správcom na účely 1/1
konkurzu vo výške 34,14 EUR

Peňažná
pohľadávka

34,14 €

34,14 €

15 394,93 €

9 471,51
€

Oddelená podstata, a to spoločne so súpisovými zložkami por. č. 5 až 42, patriacimi do všeobecnej podstaty, bola
speňažená v dobrovoľnej dražbe, ktorú realizoval správca ako osoba oprávnená podľa ustanovenia § 92 ods. 1,
písm. d), v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZoKR k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.
z. o dobrovoľných dražbách o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992
Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení neskorších predpisov. Dobrovoľná dražba sa konala
na Notárskom úrade JUDr. Denisa Adamkovičová, notárka, Brnianska 1J, 911 0 Trenčín, dňa 01.02.2017, s časom
otvorenia o 10,00 hod., oznámenie o konaní ktorej bolo zverejnené v Notárskom centrálnom registri dražieb pod
spis. značkou NCRdr: 7920/2016. Išlo o spoločnú dražbu nehnuteľností a hnuteľných vecí Úpadcu, pričom výťažok
zo speňaženia bol podľa súpisovej hodnoty jednotlivých súpisových zložiek prepočítaný, keďže podľa ustanovenia §
91 ods. 4 ZoKR, ak správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je možné
určiť, spoločný výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich vzájomnej
hodnoty, pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.
Peňažné pohľadávky boli speňažené ich úhradou dlžníkmi Úpadcu na bankový účet zriadený správcom na účely
konkurz, automobil bol speňažený cez verejné ponukové konanie, šperky boli speňažené priamym predajom,
spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam boli speňažené v rámci ich ponúknutia ostatným podielovým
spoluvlastníkom.
V súlade s ustanovením § 96 ods. 2 a § 98 ZoKR správca zverejnil oznam o zostavení pohľadávok proti všeobecnej
podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov 97/2017 dňa 23.5.2017.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZoKR, záujem o nahliadnutie neprejavil nikto z oprávnených osôb a nikto ani
v zákonnej lehote nenamietol u správcu poradie pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Podľa ustanovenia § 98 a § 101 ZoKR správca pripravil rozvrh konečného výťažku všeobecnej podstaty, ktorý pred
jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručil zástupcovi veriteľov, a to dňa 29.6.2017. Návrh konečného rozvrhu
výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 125/2017
dňa 30.6.2017.
Zástupca veriteľov schválil konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov písomne
dňa 6.7.2017, doručenie správcovi dňa 11.7.2017.
2. Rozvrhová časť
Majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
štyristosedemdesiatjeden a 51/100 Eur).

bol

speňažený

za

sumu

9.471,51

€

(slovom:

deväťtisíc

Pohľadávky proti všeobecnej podstate, ktoré majú byť uspokojené z tohto majetku, sú nasledovné:
veriteľ
pohľadávky
právny dôvod
proti podstate
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie dokumentácie k dražbe
správca
VÚB, a.s.
VÚB, a.s.
Mgr.
Hofierková,
správca
Mgr.
Hofierková,
správca
Mgr.
Hofierková,
správca
Mgr.
Hofierková,
správca

Xénia
Xénia
Xénia

dátum
vzniku

celá/priradená
suma

24.02.2017

1,90 €

bankové poplatky za vedenie účtu

28.02.2017

4,00 €

bankové poplatky za platby

28.02.2017

7,20 €

zaslanie oznámenia o vylúčení majetku zo súpisu všeobecnej podstaty Sloveská
01.03.2017
konsolidačná, a.s.

1,55 €

zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov Sloveská konsolidačná,
01.03.2017
a.s.

1,55 €

zaslanie návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva Okresný úrad Púchov,
01.03.2017
katastrálny odbor

1,90 €

zaslanie výzvy na prevzatie vylúčeného majetku - Heineken Slovakia s.r.o.

1,55 €

Xénia
29.03.2017
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31.03.2017

4,00 €

Mgr.
Xénia
Hofierková,
cestovné Trenčín - Púchov - Trenčín - odovzdanie vylúčenej hnuteľnej veci
správca

11.04.2017

24,47 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

28.04.2017

4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za zrealizované platby v 04/2017

28.04.2017

4,40 €

Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie žiadosti o súčinnosť OS Považská Bystrica
02.05.2017
1,55 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie žiadosti o výmaz poznámok z LV - vylúčený majetok
10.05.2017
1,90 €
správca
súdny poplatok podľa položky 5 písm. d) Prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb. o
splatný v deň rozvrhu
Okresný
súd súdnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov (0,2 % z výťažku
výťažku, z ktorého sa 18,50 €
Trenčín
zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3
vypočítal
319 eur)
Mgr.
Xénia
splatný v deň rozvrhu
Hofierková,
odmena správcu vypočítaná podľa vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.
výťažku, z ktorého sa 802,33 €
správca
vypočítal
Mgr.
Xénia
po uplynutí lehoty na
Hofierková,
zaslanie návrhu rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty zástupcovi veriteľov
námietky
a
pred 2,00 €
správca
zverejnením v OV
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie žiadosti o ukončenie zrážok - zamestnávateľ úpadcu
18.05.2017
1,55 €
správca
bankové poplatky za vedenie bankového účtu do zrušenia, bankové poplatky za splatný v deň realizácie
VÚB, a.s.
60,00 €
prevody peňažných prostriedkov veriteľom, za zrušenie účtu
prevodov
SPOLU

944,35 €

Ďalej, podľa ustanovenia § 87 ods. 5 ZoKR, druhá veta, ak náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s
inou podstatou, tieto sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty
majetku, s ktorým súvisia; ak už došlo k speňaženiu majetku, pri rozpočítaní nákladov medzi dotknuté podstaty sa
vychádza z výťažku získaného speňažením majetku.
Spoločné pohľadávky proti všeobecnej a oddelenej podstate boli nasledovné:
Mgr. Xénia Hofierková, správca

zaslanie žiadostí o poskytnutie súčinnosti - úpadca, DÚ TN KM Púchov, Sociálna
1.10.2012 10,40 €
poisťovňa Púchov, Správa katastra Púchov, CDCP SR, a.s., ODI, OS PX, ÚPV SR

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie žiadosti o súčinnosť - doplnenie CDCP SR, a.s.

10.10.2012 1,30 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie odpovede na výzvu Správy katastra Púchov na doplnenie chýbajúcich údajov

10.10.2012 1,30 €

notárske overenie uznesenia o vyhlásení konkurzu za účelom zápisu obmedz. Poznámky
Mgr. Xénia Hofierková, správca
10.10.2012 9,58 €
do katastra nehnuteľností
Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie opätovnej žiadosti o poskytnutie súčinnosti Správa katastra Púchov

10.10.2012 1,30 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi SR - Krajský súd BA

12.10.2012 1,30 €

zaslanie žiadosti o vydanie majetku podliehajúceho konkurzu spol. RONA, a.s. Lednicke
Mgr. Xénia Hofierková, správca
15.10.2012 1,30 €
Rovne
zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Úrad pre dohľad nad zdravotnou
Mgr. Xénia Hofierková, správca
18.10.2012 1,30 €
starostlivosťou BA
Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Mesto Púchov

18.10.2012 1,30 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Sociálna poisťovňa

22.10.2012 1,30 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

22.10.2012 1,30 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s.

22.10.2012 1,30 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi SR - DÚ TN

29.10.2012 1,30 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

29.10.2012 1,30 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie daňového priznania k DPH za 3. kvartál 2012 - Daňový úrad TN - KM Púchov

8.11.2012 1,30 €

zaslanie potvrdení o zápise do ZP veriteľom Rosinová, Faktorová, POHOTOVOSŤ, s.r.o.,
Mgr. Xénia Hofierková, správca
13.11.2012 8,20 €
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Kubík
cestovné Trenčín - Púchov - Trenčín - stretnutie s úpadcom na účely spísania majetku
Mgr. Xénia Hofierková, správca
20.11.2012 25,75 €
úpadcu
Mgr. Xénia Hofierková, správca nákup PHM za účelom odvezenia motorového vozidla úpadcu

20.11.2012 4,00 €

zaslanie výzvy na uvedenie dôvodov a predloženie dôkazov Heineken Slovensko, a.s.
Mgr. Xénia Hofierková, správca
4.12.2012 1,30 €
Hubanovo
zaslanie žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmu - DÚ
Mgr. Xénia Hofierková, správca
11.12.2012 1,30 €
TN - KM Púchov
zaslanie oznámení o popretí pohľadávok veriteľom Faktorová, HOME CREDIT
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zaslanie oznámení o popretí pohľadávok veriteľom Faktorová, HOME CREDIT
Mgr. Xénia Hofierková, správca SLOVAKIA a.s., JUKATR, s.r.o., POHOTOVOSŤ, s.r.o., Helena Rosinová, Sociálna 14.12.2012 7,80 €
poisťovňa
Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie oznámenia o popretí pohľadávky veriteľovi Mesto Púchov

14.12.2012 1,30 €

zaslanie žiadostí o vydanie majetku podliehajúceho konkurzu Všeobecnej zdravotnej
Mgr. Xénia Hofierková, správca
14.12.2012 2,80 €
poisťovni, a.s.
Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie oznámenia o uznaní popretých pohľadávok veriteľovi Mesto Púchov

9.1.2013

1,40 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov

16.1.2013

663,88
€

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za 2012 na DÚ TN, KM Púchov30.1.2013 1,40 €
Mgr. Xénia Hofierková, správca

zaslanie daňového priznania k dani z príjmu do vyhlásenia konkurzu na DÚ TN, KM
2.4.2013
Púchov

1,40 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov

9.4.2013

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

18.4.2013 1,40 €

VÚB, a.s.

30.4.2013 2,10 €

bankové poplatky za vedenie účtu

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie odpovede na výzvu Sociálnej poisťovne na doručenie podkladov

3.5.2013

1,40 €

1,55 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie oznámenia o popretí pohľadávky veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 23.5.2013 1,40 €
Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

5.6.2013

1,40 €

zaslanie oznámenia o dodatočnom uznaní popretých pohľadávok veriteľovi Všeobecná
Mgr. Xénia Hofierková, správca
10.6.2013 1,40 €
zdravotná poisťovňa, a.s.
zaslanie žiadosti o doručenie dodatočných dokladov p. Vraníková, záujemca o nájom
Mgr. Xénia Hofierková, správca
10.6.2013 1,40 €
priestorov
Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov

9.7.2013

1,40 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca vrátenie zásielky úpadcovi

23.8.2013 1,40 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov

3.10.2013 1,40 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie úplného znenia ZP na OS TN

5.11.2013 1,40 €

Všeobecná
zdravotná
poisťovňa, a.s., postúpené na nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2012
Slovenská konsolidačná, a.s.

11.12.2013 29,56 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.11.2013 2,10 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.12.2013 2,10 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov

7.1.2014

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.1.2014 2,10 €

1,40 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

28.2.2014 2,10 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie žiadosti o súčinnosť Sociálna poisťovňa Púchov

27.3.2014 1,70 €

VÚB, a.s.

31.3.2014 2,10 €

bankové poplatky za vedenie účtu

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie správy o činnosti správcu OS TN

2.4.2014

1,40 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie úplného znenia ZP na OS TN

2.4.2014

1,40 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti Pokora, n.o. Trnava

8.4.2014

1,40 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.4.2014 2,10 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.5.2014 2,10 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.6.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.7.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.8.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.9.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.10.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.11.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.12.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.1.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

28.2.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.3.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.4.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.5.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.6.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.7.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.8.2015 4,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

155

Obchodný vestník 134/2017
VÚB, a.s.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.07.2017

bankové poplatky za vedenie účtu

30.9.2015 4,00 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti ATENA - PERSONAL CONSULTING s.r.o.

15.10.2015 1,40 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti Sociálna poisťovňa Púchov

15.10.2015 1,40 €

VÚB, a.s.

31.10.2015 4,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie výzvy na vydanie majetku - JUDr. Šteinerová Eva, exekútorka

2.11.2015 1,40 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie výzvy na vydanie majetku - JUDr. Jozef Martišík, exekútor

2.11.2015 1,40 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie výzvy na vydanie majetku - JUDr.Vladimír Polák, exekútor

2.11.2015 1,40 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie výzvy na vydanie majetku - Sociálna poisťovňa

9.11.2015 1,40 €

VÚB, a.s.

30.11.2015 4,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie žiadosti o uloženie záväzného pokynu

14.12.2015 1,55 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie ponuky na odpredaj pozemkov Urbár - PS Dolné Kočkovce

17.12.2015 1,40 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.12.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.1.2016 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

29.2.2016 4,00 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie správy Okresné riaditeľstvo PZ Považská Bystrica - na žiadosť

10.3.2016 1,55 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie žiadosti o uloženie záväzného pokynu Mesto Púchov

17.3.2016 1,55 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie žiadosti o uloženie záväzného pokynu Slovenská konsolidačná a.s.

17.3.2016 1,55 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie správy o činnosti správcu Slovenská konsolidačná, a.s.

17.3.2016 1,40 €

VÚB, a.s.

31.3.2016 4,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

zaslanie objednávky znalcovi na vypracovanie znaleckého posudku k nehnuteľnostiam na
Mgr. Xénia Hofierková, správca
19.4.2016 1,40 €
účely dobrovoľnej dražby
Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie ponuky na odpredaj pozemkov urbár, orná pôda a iné p. Rosinovej

19.4.2016 1,55 €

zaslanie žiadosti o súčinnosť VOLKSWAGEN Finančné služby s.r.o. - auto úpadcu,
Mgr. Xénia Hofierková, správca
19.4.2016 1,40 €
žiadosť o zaslanie listinných dôkazov
Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie žiadosti o záväzný pokyn Slovenska konsolidačná, a.s. - auto, šperky

29.4.2016 1,40 €

VÚB, a.s.

30.4.2016 4,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

zaslanie znaleckého posudku k nehnuteľnostiam úpadcu zástupcovi veriteľov - Slovenska
Mgr. Xénia Hofierková, správca
20.5.2016 1,55 €
konsolidačná, a.s.
zaslanie znaleckého posudku k nehnuteľnostiam úpadcu zabezpečenému veriteľovi
Mgr. Xénia Hofierková, správca
20.5.2016 1,55 €
Mesto Púchov
VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.5.2016 4,00 €

Mesto Trenčín

overenie pravosti podpisu správcu ako navrhovateľa dražby na oznámení o DD 3x

8.6.2016

poštovné zaslanie oznámení o DD Mesto Púchov, Jana Chanová, DU TN - KM Púchov,
OÚ Púchov - katastrálny odbor, zaslanie žiadosti o publikovanie oznámenia o DD na
Mgr. Xénia Hofierková, správca
8.6.2016
úradnej tabuli Mestu Púchov, zaslanie odpovede na ponuku p. Brehovský, zaslanie
uplatnenia predkupného práva Urbár - Pozemkové spoločenstvo Dolné Kočkovce
Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov

4,50 €
10,55 €

10.6.2016 1,40 €

zaslanie žiadosti o udelenie súhlasu s predajom automobilu - oznámenie výsledku VPK Mgr. Xénia Hofierková, správca
27.6.2016 1,55 €
Slovenská konsolidačná, a.s.
VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.6.2016 4,00 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie oznámenia o popretí pohľadávky veriteľovi PENAM SLOVAKIA a.s.

12.7.2016 1,40 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca cestovné Trenčín - Púchov - Trenčín - označenie nehnuteľnosti za účelom vykonania DD 20.7.2016 23,87 €
Mesto Púchov,
Štefánikova
overenie pravosti podpisu správcu na plnej moci na zastupovanie pri registrácii zmeny
821/21, 020 01 Púchov, IČO:
20.7.2016 10,50 €
vlastníka a držiteľa vozidla, overenie uznesenia o vyhlásení konkurzu pre účely ODI
200317748
zaslanie žiadosti o súčinnosť VOLKSWAGEN Finančné služby s.r.o. - auto úpadcu,
Mgr. Xénia Hofierková, správca
22.7.2016 1,40 €
žiadosť o zaslanie listinných dôkazov
MEDIAL
Púchov,
s.r.o.
Námestie
slobody
1400
inzercia oznámenia o dobrovoľnej dražbe
12.8.2016 48,00 €
020
01
Púchov
IČO: 36330272
VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.7.2016 4,00 €

Notársky úrad JUDr. Denisa
Adamkovičová, Brnianska 1J, odmena za notárske úkony - 1 kolo DD
4.8.2016
911 05 Trenčín, IČO: 42148278
poštovné zaslanie oznámení o DD Mesto Púchov, Jana Chanová, DU TN - KM Púchov,
Mgr. Xénia Hofierková, správca
4.8.2016
OÚ Púchov - katastrálny odbor, zaslanie žiadosti o ZP SK a.s. a Mesto Púchov

223,20
€
9,20 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie žiadosti o súčinnosť zamestnávateľ úpadcu

16.8.2016 1,40 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie žiadosti o súčinnosť exekútor JUDr. Kabáč

26.8.2016 1,40 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankové poplatky za vedenie účtu

31.8.2016 4,00 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov

5.9.2016

1,40 €

Mesto Trenčín

overenie pravosti podpisu správcu ako navrhovateľa dražby na oznámení o DD 3x

6.9.2016

4,50 €

poštovné zaslanie oznámení o DD Mesto Púchov, Jana Chanová, OÚ Púchov Mgr. Xénia Hofierková, správca
6.9.2016
katastrálny odbor, zaslanie žiadosti o zverejnenie oznámenia o DD Mesto Púchov

6,20 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie oznámenia o DD DÚ TN - KM Púchov

8.9.2016

1,40 €

VÚB, a.s.

30.9.2016 4,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

Mgr. Xénia Hofierková, správca cestovné Trenčín - Púchov - Trenčín - označenie nehnuteľnosti za účelom vykonania DD 3.10.2016 24,04 €
MEDIAL
Púchov,
s.r.o.
Námestie
slobody
1400
inzercia oznámenia o dobrovoľnej dražbe - 2. kolo
020
01
Púchov
IČO: 36330272
Notársky úrad JUDr. Denisa
Adamkovičová, Brnianska 1J, odmena za notárske úkony - 2. kolo DD
911 05 Trenčín, IČO: 42148278

17.10.2016 48,00 €

18.10.2016

222,00
€

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie zápisnice z 2. kola DD DÚ TN - KM Púchov

18.10.2016 1,55 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie zápisnice z 2. kola DD Mesto Púchov

18.10.2016 1,55 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie zápisnice z 2. kola DD úpadca

18.10.2016 1,55 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie zápisnice z 2. kola DD Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor

18.10.2016 1,90 €

VÚB, a.s.

31.10.2016 4,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie žiadosti o záväzný pokyn Slovenska konsolidačná, a.s. - 3. kolo DD

9.11.2016 1,55 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie žiadosti o záväzný pokyn Mesto Púchov - 3. kolo DD

9.11.2016 1,55 €

VÚB, a.s.

30.11.2016 4,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov

2.12.2016 1,55 €

Mesto Trenčín

7.12.2016 4,50 €

overenie pravosti podpisu správcu ako navrhovateľa dražby na oznámení o DD 3x

poštovné zaslanie oznámení o DD Mesto Púchov, Jana Chanová, OÚ Púchov Mgr. Xénia Hofierková, správca
7.12.2016 8,50 €
katastrálny odbor, zaslanie žiadosti o zverejnenie oznámenia o DD Mesto Púchov
RA - VA, s.r.o., J. Kráľa
1270/83, 020 01 Púchov, IČO: inzercia oznámenia o dobrovoľnej dražbe - 2. kolo
3.1.2017 21,60 €
48303585
VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

MEDIAL
Púchov,
Námestie
slobody
020
01
IČO: 36330272

31.12.2016 4,00 €

s.r.o.
1400
inzercia oznámenia o dobrovoľnej dražbe - 3. kolo
Púchov

13.1.2014 48,00 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca cestovné Trenčín - Púchov - Trenčín - označenie nehnuteľnosti za účelom vykonania DD 16.1.2017 24,43 €
VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.1.2017 4,00 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie zápisnice z 3. kola DD DÚ TN - KM Púchov

2.2.2017

1,70 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie zápisnice z 3. kola DD Mesto Púchov

2.2.2017

1,70 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie zápisnice z 3. kola DD úpadca

2.2.2017

1,70 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie zápisnice z 3. kola Slovenská konsolidačná, a.s.

2.2.2017

1,70 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie žiadosti o záväzný pokyn Slovenská konsolidačná, a.s. - lesné pozemky urbár

3.2.2017

1,90 €

Notársky úrad JUDr. Denisa
Adamkovičová, Brnianska 1J, odmena za notárske úkony - 3. kolo DD
911 05 Trenčín, IČO: 42148278

20.2.2017

553,68
€

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie žiadosti o súhlas s vylúčením majetku zo súpisu - Slovenská konsolidačná, a.s. 7.2.2017

1,70 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie návrhu na vykonanie záznamu Okresnému úradu Púchov, katastrálny odbor

14.2.2017 1,90 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca zaslanie dokumentácie vydražiteľovi

14.2.2017 2,60 €

Mgr. Xénia Hofierková, správca cestovné Trenčín - Púchov - Trenčín - odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi

20.2.2017 24,76 €

zaslanie daňového priznania k dani z nehnuteľnostiam v dôsledku vydraženia - Mesto
Mgr. Xénia Hofierková, správca
21.2.2017 1,90 €
Púchov
2
Spolu
340,25
€

Tieto pohľadávky boli rozpočítané na všeobecnú podstatu a oddelenú podstatu v pomere podľa sumy výťažku
týchto podstát, a teda v pomere 44964,22 ku 8886,18. Na všeobecnú podstatu tak pripadla suma 386,18 EUR a na
oddelenú podstatu suma 1 954,07 EUR.
Proti tomuto zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate neboli v 30-dňovej lehote od zverejnenia zostavenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate neboli v 30-dňovej lehote od zverejnenia zostavenia
zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov doručené žiadne námietky.
Z celkového výťažku zo všeobecnej podstaty v sume 9.471,51 € majú byť uspokojené pohľadávky proti
všeobecnej podstate vo výške 944,35 € a pomerná časť pohľadávok voči všeobecnej a oddelenej podstate
v sume 386,18 EUR, čo je celkovo suma 1.330,53 EUR.
Čistý výťažok zo všeobecnej podstaty tak predstavuje sumu 8.140,98 EUR.
Na uspokojenie nezabezpečených veriteľov sa do všeobecnej podstaty presunul čistý zostávajúci výťažok
z oddelenej podstaty v sume 29.972,02 EUR.
Celkovo teda na uspokojenie nezabezpečených veriteľov podľa tohto konečného rozvrhu pripadá suma
38.113,- EUR.
Uspokojenie veriteľov je nasledovné:
Poradie
pohľadávky
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

Zistená suma v EUR na Uspokojenie z konečného
uspokojenie z konečného rozvrhu výťažku všeobecnej
rozvrhu výťažku
podstaty v EUR

Názov/meno, sídlo/bydlisko, IČO

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4,
390,19 €
Bratislava, IČO: 00151700
HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany,
1 610,87 €
IČO: 36234176
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov, IČO:
4 417,78 €
00317748
POHOTOVOSŤ, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:
2 073,12 €
35807598
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46
63,08 €
Považská Bystrica, IČO: 36672076
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
14 427,28 €
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22,
911 01 Trenčín; prevedené na veriteľa: Slovenská konsolidačná, 7 296,63 €
a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10,
663,87 €
813 66 Bratislava, IČO: 215759
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10,
81363 Bratislava, IČO: 30807484; prevedená na Slovenská
32 903,91 €
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35776005
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829
24 Bratislava, IČO: 30796482, prevedená na Slovenská
33,19 €
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35937874, prevedená na Slovenská
10 557,50 €
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35776005
Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22,
1 136,00 €
911 01 Trenčín
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17, 850 05
456,20 €
Bratislava, IČO: 35937874
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10,
1 301,00 €
81363 Bratislava, IČO: 30807484
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, IČO: 36467430

1 571,39 €

Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava,
450,98 €
IČO: 31 383 408
PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36
7 625,13 €
283 576

SPOLU

86 978,12 €

čistý výťažok na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

38 113,00 €

percento uspokojenia

43,82%

170,98 €
705,87 €
1 935,83 €
908,42 €
27,64 €
6 321,90 €
3 197,32 €
290,90 €
14 418,19 €

14,54 €

4 626,20 €
497,78 €
199,90 €
570,09 €
688,57 €
197,62 €
3 341,26 €
38 113,00 €

Poučenie správcu:
Podľa ustanovenia § 96 ods. 1, posledná veta, ZoKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa ustanovenia § 96 ods. 1, posledná veta, ZoKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej
pohľadávky sám.
Zároveň týmto vyzývam vyššie uvedených veriteľov, aby na adresu správcu: Mgr. Xénia Hofierková,
správca, Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu:
hofierkovaxenia@gmail.com, oznámili číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC kód, na ktorý budú v
prípade schválenia konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty poukázané peňažné prostriedky,
pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok.
V Trenčíne, dňa 11.7.2017

______________________________
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Jana Chanová „v konkurze"

K017050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Svitok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska cesta 1761/60, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/28/2017 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/28/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 27.04.2017 a písomného vyhlásenia úpadcu zo dňa 22.06.2017, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Ivan Svitok, nar. 10.06.1962, bytom
Morovnianska cesta 1761/60, 972 51 Handlová, SR, sp.zn. 22OdK/28/2017, zrušuje.
Ing. Katarína Roderová, správca

K017051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TSconsult s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 94, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 329 576
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29K/7/2013/S1565
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
29K/7/2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Vec
Uloženie záväzného pokynu

Žiadosťou zo dňa 06.06.2017 doplnenou dňa 27.06.2017, ste požiadali Slovenskú konsolidačnú, a.s. Bratislava,
ako zástupcu veriteľov o uloženie záväzného pokynu pri speňažení nehnuteľného majetku úpadcu: TSconsult
s r.o. v likvidácii, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576.

Slovenská konsolidačná, a.s. ako zástupca veriteľov súhlasí a ukladá záväzný pokyn so speňažením
nehnuteľného majetku úpadcu v troch ponukových kolách zverejnených v Obchodnom vestníku za vyššie
uvedených podmienok stanovených správcom so súhlasom zástupcu veriteľov.

S pozdravom

____________________________

________________________

Ing. Brian Lipták

JUDr. Martin Lipovský

predseda predstavenstva

podpredseda predstavenstva

K017052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harbutová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičová 697 / 2, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/27/2012 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/27/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:

názov

obdobie:

príjem úpadcu

05/2017

súpisová hodnota v €:
90,58

V Trenčíne, 11.7.2017
JUDr.Darina Válková, správca

K017053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PH - ARMAT, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady Cyrila a Metoda 23/22, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 014 583
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dusan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/9/2017 S 1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/9/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca úpadcu PH – ARMAT, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Sady Cyrila
a Metoda 23/22, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 014 583, vedenom na Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 22K/9/2017
(ďalej aj ako „úpadca“), oznamuje veriteľom, že prvá schôdza veriteľov úpadcu sa uskutoční dňa 23.8.2017 (v
stredu) o 9,00 hod. v kancelárii správcu JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA na ul. Kpt. Nálepku 346, Areál APC,
Pavilón B, 1. poschodie, 017 01 Považská Bystrica s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne
6. Záver
Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca (0905 530 973, dusan@divko.sk)

K017054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vitold Jágrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2033/69-17, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.2.1960
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/22/2017 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/22/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa Zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na konkurz , zisťovania majetku úpadcu správcom v zmysle
§ 166i, ods.4 ZKR a prehlásenia úpadcu zo dňa 29.6.2017, úpadca nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe
týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu Jágrik Vitold, nar. 23.02.1960, bytom: Východná-Rozkvet 2033/69-17, 017 01
Považská Bystrica končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Jágrik Vitold, nar.
23.02.1960, bytom: Východná-Rozkvet 2033/69-17, 017 01 Považská Bystrica v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

JUDr. Matúš Košara, správca

K017055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dalibor Szabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B.Björnsona 138/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22Odk/40/2017 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22Odk/40/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Dalibor Szabo, nar. 24.01.1966, trvale bytom B.Björnsona 138/5, 971 01
Prievidza, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín počas
pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno
podávať písomne na mailovú adresu kosara@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 658 30 76.
V Trenčíne, 10.07.2017
JUDr. Matúš Košara, správca

K017056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dalibor Szabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B.Björnsona 138/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22Odk/40/2017 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22Odk/40/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.

Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the
State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening of
proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one of the
official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Dalibor Szabo, nar. 24.01.1966, trvale bytom B.Björnsona 138/5, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 22OdK/40/2017 zo dňa 26.06.2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Trenčín No. 22OdK/40/2017 dated on 26th of June 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Dalibor Szabo, date of birth 24.01.1966, domicile B.Björnsona 138/5, 971 01 Prievidza, Slovakia.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 30.06.2017. Dňom 1.07.2017
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This resolution of the District Court Trenčín was published on 30th of June 2017. Bankruptcy was declared
on 1th of July 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt
after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási, zabezpečený
veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva,
ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping
out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of
housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured
creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered,
the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the
security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor
in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership
to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the
bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with
reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are
accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr.Matúš Košara,
Piaristická 46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Matus Kosara, with residence at
Piaristicka 46, 911 01 Trencin, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can
not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their
claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be
divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti (§
29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated
by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§
29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6
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29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.

JUDr. Matúš Košara, správca

K017057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: City Projects, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 116 390
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 32K/46/2015 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 14.07.2017

Okresný súd Nitra
32K/46/2015
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania
Správca úpadcu City Projects s.r.o. „v konkurze“, so sídlom na ulici Betliarska 12, 851 07 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 44 116 390, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 105689/B (ďalej aj len ako ,,Úpadca‘‘), v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
ako „ZKR“) v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 20.06.2017 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 130/2017 zo dňa 10.07.2017 vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie
súboru peňažných pohľadávok zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty, a to:
Por.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Typ súpisovej Nominálna
zložky
hodnota v EUR

Peňažná pohľadávka

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná

Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva

14 843,52
4 896,00
5 460,00
660,00
3 455,71
12 054,00
5 899,20
3 672,00
7 459,20
32 400,00
5 508,52
7 425,86
58 572,00
5 268,00
11 533,60
32 900,00
3 528,00
12 288,00
15 540,00
37 209,60
59 586,40
2 280,00
21 587,76
5 640,00
11 600,00
4 200,00

o

Súpisová
honota
majetku v EUR

Dlžník

COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 290120157
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 2901201521
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 2901201527
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 2802201533
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 2802201537
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 2802201539
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 280320153
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 2803201510
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 2803201513
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 22803201517
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 2803201533
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 3004201599
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 20154206
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 04052014
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 2260520142
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 270520141
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 260620141
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 310720141
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 310720144
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 280820143
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 280820144
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 280820145
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 300920144
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 30102014
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 301020141
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
o
COMPANY CARE, s.r.o., IČO:
VF 290120153

46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,
46220798,

742,18
244,80
273,00
33,00
172,79
602,70
294,96
183,60
372,96
1 620,00
275,43
371,29
2 928,60
263,40
576,68
1 645,00
176,40
614,40
777,00
1 860,48
2 979,32
114,00
1 079,39
282,00
580,00
210,00

46220798,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

168

Obchodný vestník 134/2017
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná

49 453,20
15 936,00
23 938,80
4 740,00
3 300,00
23 874,00
12 138,00
20 680,80
6 150,00
3 200,00
5 900,00
18 523,44
4 290,00
792,32
7 590,00
46 460,11
22 555,20
28 740,80
3 300,00
37 915,20
22 009,20
11 580,00
58 800,00
9 660,00
5 880,00
10 800,00
116 371,20
49 392,00
12 420,00
40 596,00
2 775,60
2 409,00
12 000,00
54 508,80
3 840,00
7 920,00
35 796,00
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Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva
dielo
Zmluva

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

VF 301020142
VF 301020143
VF 2301120141
VF 301120142
VF 301120149
VF 2912201410
VF 2912201411
VF 2912201412
VF 280920145
VF 300420148
VF 300420149
VF 29052014
VF210520141
VF 300520145
VF 27062014
VF 28062014
VF 300620144
VF 300620144
VF 300620147
VF 28072014
VF 290720141
VF 290720142
VF 310720145
VF 310720149
VF 28082014
VF 280820141
VF 280820142
VF 280820147
VF 280820149
VF 05092014
VF 16092014
VF 24092014
VF 30092014
VF 290920142
VF 290920144
VF 290920145
VF 290920146
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COMPANY CARE, s.r.o., IČO: 46220798,
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
COMPANY CARE, s.r.o., IČO: 46220798,
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
COMPANY CARE, s.r.o., IČO: 46220798,
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
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COMPANY CARE, s.r.o., IČO: 46220798,
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
COMPANY CARE, s.r.o., IČO: 46220798,
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
COMPANY CARE, s.r.o., IČO: 46220798,
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
COMPANY CARE, s.r.o., IČO: 46220798,
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
MEDI TRADE Slovakia s. r. o ., IČO:
45293716, Gorkého 3, 811 01 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,

2 472,66
796,80
1 196,94
237,00
165,00
1 193,70
606,90
1 034,04
307,50
160,00
295,00
926,17
214,50
39,62
379,50
2 323,01
1 127,76
1 437,04
165,00
1 895,76
1 100,46
579,00
2 940,00
483,00
294,00
540,00
5 818,56
2 469,60
621,00
2 029,80
138,78
120,45
600,00
2 725,44
192,00
396,00
1 789,80
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

35 796,00
3 924,00
45 264,00
157 008,00
60 720,00
125 808,00
167 455,40
18 636,00
54 967,20
5 239,20
16 815,60
12 112,80
23 073,60
50 960,76
201 480,00
57 600,00
6 773,76
2 987,52
1 552,97
24 262,06
3 943,78
4 183,50
2 657,29
5 716,72
2 673,05
2 881,20
37 456,80
1 999,20
3 455,52
5 809,44
8 232,00
3 886 668,65
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Zmluva
o
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
VF 290920146
1 789,80
dielo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
VF 291020141
196,20
dielo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
VF 291020142
2 263,20
dielo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
VF 291020145
7 850,40
dielo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
VF 291020146
3 036,00
dielo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
VF291020147
6 290,40
dielo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
VF 29112014
8 372,77
dielo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
VF 291120141
931,80
dielo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
VF 291120142
2 748,36
dielo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
VF 19122014
261,96
dielo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
VF 191220141
840,78
dielo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
VF 191220142
605,64
dielo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
VF 191220143
1 153,68
dielo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
VF 191220144
2 548,04
dielo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
CONTEMPORAIRE s. r. o., IČO: 47027525,
VF 211220142
10 074,00
dielo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
BRUMAIRE s.r.o., IČO: 45599939, Tallerova
VF 311220141
2 880,00
dielo
4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
BRUMAIRE s.r.o., IČO: 45599939, Tallerova
VF 15022014
338,69
dielo
4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
BRUMAIRE s.r.o., IČO: 45599939, Tallerova
VF 16022014
149,38
dielo
4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
BRUMAIRE s.r.o., IČO: 45599939, Tallerova
VF 25022014
77,65
dielo
4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
BRUMAIRE s.r.o., IČO: 45599939, Tallerova
VF 150220141
1 213,10
dielo
4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
BRUMAIRE s.r.o., IČO: 45599939, Tallerova
VF 240220141
197,19
dielo
4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
BRUMAIRE s.r.o., IČO: 45599939, Tallerova
VF 240220142
209,18
dielo
4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
BRUMAIRE s.r.o., IČO: 45599939, Tallerova
VF 250220141
132,86
dielo
4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
BRUMAIRE s.r.o., IČO: 45599939, Tallerova
VF 280220142
285,84
dielo
4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
BRUMAIRE s.r.o., IČO: 45599939, Tallerova
VF 190320141
133,65
dielo
4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
BRUMAIRE s.r.o., IČO: 45599939, Tallerova
VF 200320141
144,06
dielo
4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
BRUMAIRE s.r.o., IČO: 45599939, Tallerova
VF 250320143
1 872,84
dielo
4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
BRUMAIRE s.r.o., IČO: 45599939, Tallerova
VF 250320141
99,96
dielo
4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
BRUMAIRE s.r.o., IČO: 45599939, Tallerova
VF 300320142
172,78
dielo
4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
BRUMAIRE s.r.o., IČO: 45599939, Tallerova
VF 300320143
290,47
dielo
4, 811 02 Bratislava
Zmluva
o
BRUMAIRE s.r.o., IČO: 45599939, Tallerova
VF 310320144
411,60
dielo
4, 811 02 Bratislava
Pohľadávka
z nároku
na Peter Petrov, 30.04.1986, Široká 10488/27,
3 886 668,65
náhradu škody
831 07 Bratislava

Podmienky verejného ponukového konania:
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcom Správcovi je dvadsať (20) kalendárnych dní (ďalej aj len ako
,,Lehota‘‘) odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o konaní II. kola verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného pokoja,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku. Ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného pokoja,
posledným dňom Lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Na záväzné ponuky, ktoré nebudú Správcovi
doručené v Lehote, sa nebude v ponukovom konaní prihliadať.
Podmienky ponukového konania na Predmet speňažovania sú uvedené v Zásadách speňažovania súboru
peňažných pohľadávok. Zásady speňažovania súboru peňažných pohľadávok spolu s ďalšími dokumentami podľa
týchto zásad Správca odošle prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., alebo e-mailom každému záujemcovi, ktorý
u Správcu prejaví záujem o nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom záujem môže byť prejavený osobne,
písomne na adrese sídla správcu Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, alebo e-mailom na
adrese správcu office@ssr.sk.

K017058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ivan Petrovics, obchodné meno Ivan Petrovics RIANA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 262 474
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2015 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu: Ivan Petrovics, obchodné meno Ivan Petrovics – RIANA,
IČO:34262474. Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 ZoKR po odpočítaní sumy na úpadcu za
mesiace: November, December 2016 a Január 2017, spolu súpisová hodnota majetku je 425,73 Eur. JUDr.
Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K017059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kerestveyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače - Lipník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1971
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2015 S 1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Úpadkyňa: Jana Kerestveyová, nar. 03.03.1971, bytom Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače – Lipník, sp. zn.
32K/51/2015, správca G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4) Iná majetková hodnota

Por. č. Popis
20.
Príjem úpadkyne za obdobie 03/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
21.
Príjem úpadkyne za obdobie 04/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
22.
Príjem úpadkyne za obdobie 05/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
23.
Príjem úpadkyne za obdobie 06/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom

rozhodnutia alebo exekúciou.
rozhodnutia alebo exekúciou.
rozhodnutia alebo exekúciou.
rozhodnutia alebo exekúciou.

Hodnota
87,91 Eur
87,23 Eur
90,05 Eur
164,23 Eur

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K017060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Andrea Oslanecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 449/26, 943 01 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.2.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/65/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/65/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 2212,64 €.
Celková suma pohľadávok proti podstate: 1171,45 €.
V zmysle § 101 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR, predkladám ako správca úpadcu Mgr. Andrea OSLANECOVÁ, nar.
17.2.1978, bytom Nová č. 449/26, Nesvady tento návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov. Zástupcovi veriteľov určujem lehotu 15 dní od zverejnenia návrhu v obchodnom vestníku na schválenie
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov s tým, že do všetkých dokladov súvisiacich s
navrhovaným rozvrhom výťažku, je možné nahliadať v kancelárii správcu v úradných hodinách, pričom termín
nahliadnutia je vhodné najskôr dohodnúť na telefónnych číslach: 035/6420742, mobilné číslo: 0915 728 722, 0918
907 248.
Zároveň oznamujem, že v zmysle ust. § 50 ods. 3 vyhl. č. 665/2005 Z:z. v spojení s ust. § 101 ods. 2 ZKR a ust. §
98 ods. 3 ZKR, v stanovenej lehote 15 dní môžu veritelia požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov uplatnil odôvodnené námietky, alebo aby schválil návrh konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K017061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Sekerka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výpalisko 45, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1954
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31K/27/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

17

zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
261,62 €
obdobie 04/2017

18

zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
261,62 €
obdobie 05/2017

19

zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
261,62 €
obdobie 06/2017

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K017062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Novotná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závada 181, 955 01 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/17/2017 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/17/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu 31OdK/17/2017 S293 možno nahliadať v sídle
kancelárie správcu v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9,00 hod do 11,00 hod a od 13,00 hod do
15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na
adresu kancelárie správcu, e-mailom alebo telefonicky. Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne číslo
0905661269 a e-mailovú adresu: pinter@akpinter.sk .
JUDr. Tomáš Pintér správca

K017063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Novotná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závada 181, 955 01 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/17/2017 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/17/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu:
Tatiana Novotná, nar. 10.10.1981, bytom 955 01 Závada 181. ( ďalej len „Úpadca“), oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Nitra sp. zn. č.k. 31OdK/17/2017 zo dňa 3.7.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto
uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 131/2017 dňa 11.07.2017. Týmto dňom
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, Slovenská republika. V jednom
rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 31OdK/17/2017 . Ak
veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa
právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané
veriteľom. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa
uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí
v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú
listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené
podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto
zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor: Tatiana Novotná, nar. 10.10.1981, bytom 955 01 Závada 181. (hereinafter referred to as "debtor")
we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No31OdK/17/2017 dated on
03.07.2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was
published on 11.07.2017. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005
Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to
lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their
claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the
bankruptcy trustee to the address: JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, Slovenská
republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68
Nitra, Slovak Republic, to the No. 31OdK/17/2017. Should creditor serve the application on trustee after period
specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise
any other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the other rights
pertaining to egistered receivable. The registration has to provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and
signed. In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also
the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases
to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors
whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in
the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities
also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The
claim has to be registered in Euro currency. Documents proving the information provided in the registration form
have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch
office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated.
Registration that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security
rights lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place of
residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.
JUDr. Tomáš Pintér, trustee of the bankrupt.

K017064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
sídlisko Lúky 1116/30, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1982
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2015 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Horvát, narodený 29.09.1982, bytom sídlisko Lúky
1116/30, 952 01 Vráble, Slovenská republika v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
zverejňuje oznámenie, že III. kolo dražby majetku úpadcu neevidovaného v liste vlastníctva, nachádzajúceho
sa v obci Žitavce, k.ú. Žitavce – Hospodárska budova – prístrešok postavený na parcele číslo 86
evidovanej v LV č. 221 a parcele číslo 87/4 evidovanej v LV č. 328 zverejneného v Obchodnom vestníku číslo
31/2017 dňa 14.02.2017, číslo zverejnenia K003308 bolo neúspešné.
V Nitre, dňa 10.07.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K017065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Romada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 24/1751, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1951
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 17. 10. 2014, sp. zn. 31K/44/2014, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka, Juraj Romada, nar. 15. 5. 1951, Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo. Súd zároveň ustanovil správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu S1220.
Dňa 9. 5. 2016 sme pripravili návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty,
súpisových zložiek majetku č. 1, 2, 6 a 9, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 91/2016 dňa 12. 5. 2016
pod č. K011035. Návrh bol schválený zástupcom veriteľov dňa 12. 5. 2016 a rozvrh bol realizovaný v období od 31.
5. 2016 do 8. 7. 2016.
Dňa 27. 12. 2016 sme pripravili návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, súpisových
zložiek majetku č. 3 – 4, 7, 8, 10 – 12, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 2/2017 dňa 3. 1. 2017 pod č.
K000127. Návrh bol schválený zástupcom veriteľov dňa 1. 2. 2017, čo bolo zverejnené dňa 9. 2. 2017
v Obchodnom vestníku č. 28/2017 pod č. K002942, a rozvrh bol realizovaný dňa 15. 2. 2017.
Súpisové zložky majetku č. 5 a 13 boli vylúčené zo súpisu majetku všeobecnej podstaty. Oznámenie správcu
o vylúčení zložky č. 5 bolo zverejnené dňa 26. 4. 2016 v Obchodnom vestníku č. 79/2016 pod č. K009470 a zložky
č. 13 bolo zverejnené dňa 8. 9. 2016 v Obchodnom vestníku č. 173/2016 pod č. K020711.
Po podaní návrhu konečného rozvrhu došlo k objaveniu nového majetku úpadcu, o ktorom nemal vedomosť úpadca
ani správca, a to súpisovej zložky č. 14. Dňa 5. 4. 2017 bolo v Obchodnom vestníku č. 67/2017 pod č. K007616
zverejnené doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú zložku majetku:
súpisová
hodnota

szm opis súpisovej zložky majetku
pohľadávka z účtu vo výške 5 992,02 €, dlžník: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004, Bajkalská 30, 829 48

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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pohľadávka z účtu vo výške 5 992,02 €, dlžník: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004, Bajkalská 30, 829 48
5 992,02 €
Bratislava 25, právny dôvod: konto stavebného sporenia úpadcu č. 2686853 4 01, založené dňa 4. 7. 2006

Suma pohľadávky bola pripísaná na účet správcu vedený v konkurznej veci po odpočítaní poplatkov za vedenie
účtu.
Dňa 5. 6. 2017 bol v Obchodnom vestníku č. 106/2017 pod č. K012396 zverejnený náš oznam o zostavení
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do tejto
podstaty. Zároveň bol oznámený náš zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty. V zákonnej lehote nik
nenamietal poradie pohľadávky proti podstate.
II. Rozvrhová časť
a) hodnota nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty: 5 992,02 €,
b) celková suma pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku: 650,36 €,
c) výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 5 341,66 €.
Konečné sumy výťažkov určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v poradí E majú podobu:
č.
veriteľ
pohľ.

výška
výška
prihlásených zistených
pohľadávok pohľadávok

pomer
%

1

14 467,36 € 14 467,36 €

13,21%

705,80 €

8 192,98 €
2 755,34 €

7,48%
2,52%

399,70 €
134,42 €

13 225,08 €

12,08%

645,20 €

49 089,28 €

44,83%

2 394,87 €

15 623,26 €

14,27%

762,20 €

6 138,41 €

5,61%

299,47 €

109 491,71 €

100 %

5 341,66 €

BPT LEASING, a.s., IČO: 31 357 814, Drieňová 34, Bratislava

3
4

CETELEM SLOVENSKO a.s., IČO: 35 787 783, Panenská 7, Bratislava
8 456,87 €
Miroslav Klučka, Čapášska 3792/24, Obid
2 899,91 €
Krnovská škrobárna spol. s r.o., IČO: 65 140 745, Čsl. Armády 921/60, 794
5
13 789,51 €
01 Krnov - Pod Cvilínem, Česko
EOS KSI Slovensko, s.r.o.,
6-7
50 340,97 €
IČO: 35 724 803, Údernícka 5, Bratislava
Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 390,
8 - 10
15 623,26 €
Hodžovo nám. 3, Bratislava
11
Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36 234 176, Teplická 7434/147, Piešťany 7 078,48 €
12

v výška
uspokojenia

Poradie D z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov získaných v konkurze nebude uspokojované.
č.
pohľ.

výška
prihlásená
pohľadávok
34 149,87 €

veriteľ

2

BPT LEASING, a.s.
Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36 234 176, Teplická 7434/147,
11 - 12
0,00 €
Piešťany

výška
pohľadávok

zistených suma
uspokojenie

34 149,87 €

0,00 €

153,56 €

0,00 €

na

Na základe uvedených skutočností Vám v súlade s ustanoveniami § 96 ods. 5 a 98 ods. 1 ZKR predkladáme ako
príslušnému orgánu na schválenie návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej
podstaty úpadcu, Juraj Romada, nar. 15. 5. 1951,Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo, č. k. 31K/44/2014 S1220,
a súčasne Vám určujeme lehotu do 14. 8. 2017 na jeho schválenie.
Nitra 11. 7. 2017
Na schválenie: BPT LEASING, a.s., IČO: 31 357 814, Drieňová 34, 821 02 Bratislava, v zastúpení Mgr. Vladimírom
Šárnikom, advokátom, Rožňavská 2, 821 01 Bratislava.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Agárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domadice 115, 935 87 Domadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1976
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/8/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/8/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 003 506, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1527/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Štúrová 21, 949 01 Nitra, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S1765, správca úpadcu: Jana Agárdyová, nar. 10.03.1976, bytom Domadice 115, 935 87
Domadice, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje
súpis všeobecnej podstaty
Peňažná pohľadávka
Por.
Suma
č.
1.

Mena Právny dôvod vzniku Meno a priezvisko/názov dlžníka

1.700,00 EUR

Dôvod
súpisu

zapísania

do Deň
zapísania
do súpisu

finančná hotovosť vo Jana Agárdyová, nar. 10.03.1976,
majetok úpadcu podľa §
1.700,00 eur
11.07.2017
vlastníctve úpadcu
Domadice 115, 935 87 Domadice
67 ods. 1 písm. a) ZKR

Iná majetková hodnota
Por. Typ súpisovej zložky
Popis položky
č.
majetku
2.

Súpisová
hodnota

nespotrebovaná
preddavku

Súpisová
hodnota

časť nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a
230,31 eur
výdavkov predbežného správcu vo výške 230,31 eur

Dôvod
zapísania Deň
zapísania
do súpisu
do súpisu
Uznesenie
Okresného
súdu 11.07.2017
Nitra

V Nitre, 11.07.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K017067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SWEET HOME, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nánanská 65, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 769 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/60/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/60/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Andrea Pállová, správca úpadcu: SWEET HOME s.r.o, so sídlom Nánanská 65, 943 01, IČO: 36 769
746, spisová značka 32K/60/2015, v zmysle ust. §-u 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.

V zmysle ust. §-u 96 ods. 3 ZoKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.

Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu v kancelárii správcu.

Kancelária správcu: JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra.

Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č.
0948/400 970 alebo mailom na adrese: spravca@spravca.info

V Nitre, dňa 11.07.2017
JUDr. Andrea Pállová, správca

K017068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SWEET HOME, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nánanská 65, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 769 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/60/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/60/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku všeobecnej podstaty.

JUDr. Andrea Pállová, správca úpadcu: SWEET HOME s.r.o, so sídlom Nánanská 65, 943 01, IČO: 36 769
746, spisová značka 32K/60/2015, v zmysle ust. §-u 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku.
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V zmysle ust. §-u 96 ods. 3 ZoKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.

Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu v kancelárii správcu.

Kancelária správcu: JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra.

Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č.
0948/400 970 alebo mailom na adrese: spravca@spravca.info

V Nitre, dňa 11.07.2017
JUDr. Andrea Pállová, správca

K017069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Polťák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmeľová 16 / 6, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2016 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku všeobecnej podstaty.

JUDr. Andrea Pállová, správca úpadcu: Marek Polťák, so sídlom Chmeľová 16/6, 955 01 Topoľčany – Veľké
Bedzany, spisová značka 31K/30/2016, v zmysle ust. §-u 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.

V zmysle ust. §-u 96 ods. 3 ZoKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
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Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu v kancelárii správcu.

Kancelária správcu: JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra.

Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č.
0948/400 970 alebo mailom na adrese: spravca@spravca.info

V Nitre, dňa 11.07.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K017070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Polťák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmeľová 16 / 6, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2016 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa MG STAV, s.r.o.

JUDr. Andrea Pállová, správca úpadcu: Marek Polťák, so sídlom Chmeľová 16/6, 955 01 Topoľčany – Veľké
Bedzany, spisová značka 31K/30/2016, v zmysle ust. §-u 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.

V zmysle ust. §-u 96 ods. 3 ZoKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.

Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu v kancelárii správcu.

Kancelária správcu: JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č.
0948/400 970 alebo mailom na adrese: spravca@spravca.info

V Nitre, dňa 11.07.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K017071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Virágová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 1098/5, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/29/20017/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/29/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ulici Slobody 43
v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu kancelárie správcu : ul.
Slobody 43, 022 01 Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk. V žiadosti je nutné uviesť
žiadateľa pre spätný kontakt.
V Čadci dňa 11.07.2017
Imrich Šimulák, správca

K017072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Virágová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 1098/5, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/29/20017/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/29/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu Nadežda Virágová,
narodená: 03. 10. 1956, bytom: Timravy 1098/5, 036 01 Martin (ďalej len „Úpadca“) Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Žilina, č. k. 1Odk/29/2017 zo dňa 03. 07. 2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10. 07. 2017. Týmto dňom bol vyhlásený
konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Žilina No. 1Odk/29/2017 dated 03th of July 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Nadežda Virágová, born 3th. of October 1956, with its registered office: Timravy 1098/5, 036 01 Martin
(hereinafter only as „the Debtor”). This resolution of the District Court in Žilina was published on 10th of
July 2017. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, Slovenská republika a v jednom rovnopise
doručia prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, k číslu konania
1OdK/29/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška
musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa; meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu; právny dôvod vzniku pohľadávky; poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty; celková suma pohľadávky (rozdelí sa na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku); podpis. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only as „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: Mgr.
Imrich Šimulák, ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, Slovenská republika and in one original to the Okresný súd
Žilina (District Court Žilina), Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the No. 1OdK/29/2017.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken
into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken
into consideration. The basic requirements of the application are: name, surname and residence or name
and seat of the creditor; name, surname and residence or name and seat of the bankrupt; the legal reason
of the establishment of the claim; order of satisfying the claim from the general property; total sum of the
claim (shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided
in the application according to the legal reason of the establishment); signature. The claim shall be alleged
in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the
conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration
by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will
lapse. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
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Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfilment of the condition (hereinafter only as „conditional claim”); the rights connected to the conditional
claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of
the conditional claim In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the
claim should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate.
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured. If such creditor does
not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into
consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against
this property.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy. To the
application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Business Journal.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic.
Mgr. Imrich Šiimulák

v Čadci dňa 11.07.2017

V Čadci dňa 11.07.2017
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K017073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REHA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 607 136
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Michal Miho
Sídlo správcu:
Marianske namestie 20, 010 01 Zilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2015 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Miho, konkurzný správca úpadu: REHA, spol. s r.o., so sídlom Cesta do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, IČO : 31 607 136, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola prihlásená pohľadávka veriteľa
: Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO : 215 759, v celkovej prihlásenej sume 16,50
eur z titulu nezaplatenia súdneho poplatku za konanie o žiadosti udelenia poverenia na vykonávanie exekúcie, na
základe právoplatného a vykonateľného uznesenia Okresného súdu Žilina, č.k.: 33Er/3545/2015-14 zo dňa
28.12.2015.

Mgr. Michal Miho správca

K017074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Janeček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozmonautov 3957/22, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/18/2017/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/18/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený v TATRA BANKE,
a.s. číslo účtu: 2921860434/100, IBAN: SK36 1100 0000 0029 2186 0434 , Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky pre prijímateľa uvádzajte meno alebo názov dlžníka.
V Čadci dňa 11. 07. 2017
Imrich Šimulák
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Virágová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 1098/5, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/29/20017/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/29/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený v TATRA BANKE,
a.s. číslo účtu: 2921860434/100, IBAN: SK36 1100 0000 0029 2186 0434 , Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky pre prijímateľa uvádzajte meno alebo názov dlžníka.
V Čadci dňa 11. 07. 2017
Imrich Šimulák
správca

K017076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Köleš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 948, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/31/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/31/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o tom, kde možno skladať kauciu
V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený v TATRA BANKE,
a.s. číslo účtu: 2921860434/100, IBAN: SK36 1100 0000 0029 2186 0434 , Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky pre prijímateľa uvádzajte meno alebo názov dlžníka.
V Čadci dňa 11. 07. 2017
Imrich Šimulák
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Krutošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 2618/20, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K 7/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K 7/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
JUDr. Martin Kováčik, správca úpadcu Ing. Ján Krutošík, bytom M.R. Štefánika 2618/20, 022 01 Čadca, v zmysle §
96 ods. 1 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré sa uspokojujú zo všeobecnej
podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadať a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas
u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená.
Do zoznamu pohľadávok možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
v úradných hodinách Po-Pia od 08:00 hod. do 14:00 hod.
JUDr. Martin Kováčik správca

K017078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Midula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládeže 328/156, 013 41 Dolný Hričov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/9/2017/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/9/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o tom, kde možno skladať kauciu
V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený v TATRA BANKE,
a.s. číslo účtu: 2921860434/100, IBAN: SK36 1100 0000 0029 2186 0434 , Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky pre prijímateľa uvádzajte meno alebo názov dlžníka.
V Čadci dňa 11. 07. 2017
Imrich Šimulák
správca
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K017079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Miroslav Polonec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabokreky 65, 038 40 Žabokreky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1967
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2017 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
pozemok
druh
Zastavané plochy a nádvoria
výmera v m²
128
štát
Slovenská republika
obec
Žabokreky
názov
katastrálneho
Žabokreky
územia
číslo listu vlastníctva
429
Parcelné číslo
272/2
spoluvlastnícky
podiel
1/2
úpadcu
hodnota
zapisovaného
3.590,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
11.07.2017
majetok, vo vlastníctve úpadcu, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005
dôvod zapísania majetku
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku
zo súpisu

Súpisová zložka majetku č. 2
pozemok
druh
Trvalé trávne porasty
výmera v m²
430
štát
Slovenská republika
obec
Žabokreky
názov
katastrálneho
Žabokreky
územia
číslo listu vlastníctva
429
Parcelné číslo
272/3
spoluvlastnícky
podiel
1/2
úpadcu
hodnota
zapisovaného
15,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
11.07.2017
majetok, vo vlastníctve úpadcu, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005
dôvod zapísania majetku
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku
zo súpisu
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Súpisová zložka majetku č. 3
iná majetková hodnota
popis
100,00 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 100,00 EUR
deň zapísania majetku
11.07.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K017080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Šuráb
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1971
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/24/2017-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/24/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom správcovskej
kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR , značka správcu
S1673, správca dlžníka : Slavomír Šuráb, nar. 19. 11. 1971, bytom Mesto Čadca, adresa na doručovanie : Dom
charity sv. Gianny, Kukučínova 4, 022 01 Čadca týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
v spojení s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že do správcovského spisu č. 8 OdK/24/2017 - S1673 majú právo účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia nahliadnuť počas konkurzu v pracovných dňoch , v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod.
do 15,00 hod. v kancelárii správcu, na adrese M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e- mailom na kontakte alena.fetkova@skar.eu.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421
( 0 )917 500 894 .

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, komplementár a zástupca kancelárie
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K017081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EMTEST, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovská cesta 7, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 427 101
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3R/5/2013 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3R/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie dozorného správcu o ukončení dozornej správy
JUDr. Gabriela Bírošová, dozorný správca dlžníka - obchodnej spoločnosti s obchodným menom EMTEST, a. s., so
sídlom: Bánovská cesta 7, 010 01 Žilina, IČO: 36 427 101 v zmysle § 165 ods. 1 ZKR oznamuje ukončenie
dozornej správy a funkcie dozorného správcu z dôvodu úplného splnenia reštrukturalizačného plánu a splatenia
všetkých záväzkov vyplývajúcich z reštrukturalizačného plánu.
Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy v
Obchodnom vestníku.
Žilina, 12.07.2017
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K017082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Peter Antal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ždáňa 63, 966 04 Horná Ždáňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/143/2017 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/143/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Mgr. Peter Antal, nar.: 06.05.1976, bytom: Horná Ždáňa
63, 966 04 Horná Ždáňa v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn.
4OdK/143/2017 týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00-12:00 hod.
a 12:30-14:30 hod. v kancelárii správcu na adrese: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica (po predchádzajúcej
dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese,
telefonicky na tel. č.: +421 917 822 724, +421 902 810 943 alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
zivicka@advokat-pirsel.eu.
JUDr. Jana Živická, správca

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní).

s Nariadením Rady (ES/ č.

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu Mgr. Peter Antal, nar.:
06.05.1976, bytom: Horná Ždáňa 63, 966 04 Horná Ždáňa oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica zo dňa 03.07.2017 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 130/2017 dňa 10.07.2017, č.k. 4OdK/143/2017,
bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Jana Živická, správca
konkurznej podstaty, Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty as
the trustee of bankrupt: Mgr. Peter Antal, nar.: 06.05.1976, bytom: Horná Ždáňa 63, 966 04 Horná Ždáňa, is to
inform you, that was officially declared bankruptcy of the property of the bankrupt by the decision of the
District Court of Banská Bystrica dated on 3th of July 2017 which was announced in the Commercial
Bulletin No. 130/2017 from 10th of July 2017, No. 4OdK/143/2017 and simultaneously JUDr. Jana Živická,
bankruptcy trustee, with the seat at Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic was appointed
as the bankruptcy trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. § 199 ods. 9
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)).
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The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in
the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following
the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The debtor
becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection with the provision of § 199
sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuralization (hereinafter only as „the BRA”)).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the estate shall be apply by an lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty
úpadcu, so sídlom Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, SR, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 4OdK/143/2017 S1777; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, SR,
k číslu konania 4OdK/143/2017 (§ 28 ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodge in one counterpart by the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Jana
Živická, bankruptcy trustee of the bankrupt, with the seat at Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovak
Republic to the No. 4OdK/143/2017 S 1777, whereby the lodgement shall be delivered to the trustee in the
base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy; in one counterpart the
creditor shall deliver the lodgement also to the Okresný súd Banská Bystrica (District Court Banská
Bystrica), with the seat at Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.
4OdK/143/2017 (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the trustee later, the lodgement shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered lodgement. The
right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was published in the
Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the trustee. The registration of such lodgement
into the register of lodgements shall be published by the trustee in the Commercial Bulletin with stating the
creditor and the registered amount (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement
delivered to the trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will cease to exist (§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his secured claim in the base lodgement period, his security right will not
be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to hande over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could be applied
against the affected estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying of all other
claims against this estate (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of the claim from the
general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these
submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the
trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
could not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.

Banská Bystrica, 11.07.2017
JUDr. Jana Živická, správca
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K017083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Bukovinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Bottu 549/21, 976 71 Šumiac
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/112/2017 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/112/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Daniela Bukovinová, nar.
19.02.1972, trvale bytom Jána Bottu 549/21, 976 71 Šumiac (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 2OdK/112/2017, zo dňa 03.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor Daniela Bukovinová date of birth 19.02.1972, residency Jána Bottu 549/21 976 71 Šumiac,
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská
Bystrica, No. 2OdK/112/2017 dated on 03th of juli 2017, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 130/2017 dňa
10.07.2017. Konkurz bol vyhlásený dňom 12.07.2017.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 130/2017 on
10th of juli 2017. Bankruptcy was declared on 12th of juli 2017.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy
andRestructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, Slovak Republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods.3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business
Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and
othernecessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on
the following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated
by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§
29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.
JUDr. Viera Cibulová, správca
JUDr. Viera Cibulová, trustee
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K017084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Bukovinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Bottu 549/21, 976 71 Šumiac
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/112/2017 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/112/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci konkurzu, vyhláseného uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2OdK/112/2017,
uverejneného v Obchodnom vestníku č. 130/2017 dňa 10.07.2017, na majetok úpadcu, Daniely Bukovinovej, nar.
19.02.1972, trvale bytom Jána Bottu 549/21, 976 71 Šumiac, oznamujem, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu, vo Zvolene, Nám. SNP 70/36, II. poschodie, v pracovných dňoch, v čase od 8,00 hod
do 14,00 hod. Termín nahladnutia do spisu je potrebné dohodnúť telefonicky, na tel č. 0910906531.
Vo Zvolene, dňa 11.07.2017.

JUDr. Viera Cibulová, správca

K017085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Richard Zliechovec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Pártošovej 513 / 3, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1969
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Matuškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/31/2017 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/31/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1755, so sídlom kancelárie Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
úpadcu Ing. Richard Zliechovec, nar. 31.07.1969, trvale bytom Š. Pártošovej 513/3, 965 01 Žiar nad Hronom,
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko podstata nepokryje
náklady konkurzu.
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V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1755

K017086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Tököli
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnávka 86, 966 01 Prestavlky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/151/2017 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/151/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Vladimír Tököli, nar. 10. 12. 1965, trvale bytom Horná Trnávka 86, 966 01 Prestavlky, týmto oznamuje,
že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.:
041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca

K017087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Tököli
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnávka 86, 966 01 Prestavlky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/151/2017 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/151/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Vladimír Tököli, nar. 10. 12. 1965, trvale bytom Horná Trnávka 86, 966 01 Prestavlky oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.: 4OdK/151/2017, zo dňa 04.07.2017 bol vyhlásený konkurz
Úpadcu.
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Vladimír Tököli, nar. 10. 12. 1965, trvale bytom Horná Trnávka 86, 966 01 Prestavlky,
our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no:
4OdK/151/2017 dated on 04.07.2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 131/2017 zo dňa
11.07.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 131/2017 on
11.07.2017. The bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: LICITOR
recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Pre
každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a
suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí
vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000
z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address LICITOR recovery, k.s.,
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The
lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests;
the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the
registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or
an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according
the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated
or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the
bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to
correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125 of the
BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

LICITOR recovery, k.s., správca

K017088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Tököli
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnávka 86, 966 01 Prestavlky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/151/2017 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/151/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca úpadcu: Vladimír Tököli, nar. 10. 12. 1965, trvale bytom Horná Trnávka 86,
966 01 Prestavlky, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet na ktorý možno
skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 4OdK/151/2017, ktorým je
účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: 2920831666/1100 (IBAN: SK46 1100 0000 0029 2083 1666).
LICITOR recovery, k.s., správca

K017089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Zábavíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 24, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.7.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
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Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/98/2017 - S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/98/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu:
Stanislava Zábavíková, nar. 02.07.1986, trvale bytom Sládkovičova 498/24, 965 01 Žiar nad Hronom, s poukazom
na ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN SK37 1111 0000 0011 2215
5005. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K017090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Zábavíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 24, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.7.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/98/2017 - S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/98/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/98/2017, zo dňa 30.06.2017 (zverejnenie v OV 129/2017), bol na majetok
dlžníka Stanislava Zábavíková, nar. 02.07.1986, trvale bytom Sládkovičova 498/24, 965 01 Žiar nad Hronom, vyhlásený konkurz a za správcu
konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica. Správca
konkurznej podstaty oznamuje účastníkom konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2 ZKR, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, a to v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 12.00 hod. a od 14:00
do 16:00 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom na: peter@skrabak.sk alebo
telefonicky na tel. č. 0917 320 902.
JUDr. Peter Škrabák, správca

K017091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Zábavíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 24, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.7.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/98/2017 - S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/98/2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.05.2000, Vám týmto oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/98/2017, zo dňa 30.06.2017 (ďalej aj ako
„Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Stanislava Zábavíková, nar. 02.07.1986, trvale bytom
Sládkovičova 498/24, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej aj ako „Úpadca“). Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom
08.07.2017.
JUDr. Peter Škrabák, správca, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika,
značka správcu S 1823 (ďalej aj ako „Správca“), bol Uznesením ustanovený do funkcie správcu Úpadcu.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky pod číslom OV 129/2017 dňa 07.007.2017.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th of
May 2000, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc.
No. 2OdK/98/2017 (hereinafter referred to as the „Resolution“) bankruptcy procedure was declared on the
assets of following bankrupt: Stanislava Zábavíková, born in 02.07.1986, domicile Sládkovičova 498/24, 965
01 Žiar nad Hronom, Slovakia (hereinafter referred to as the „Bankrupt“ or „Debtor“). The bankruptcy
procedure is considered as declared on 08.07.2017.
JUDr. Peter Škrabák, Office seat at: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic, identification
number of the trustee S 1823 (hereinafter referred to as the „Bankruptcy administrator“ or „Trustee“), was
appointed to the function of Bankruptcy administrator.
Resolution was published in Commercial Journal of Slovak republic No.: OV 129/2017 dated on 07.07.2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u Správcu, na adrese: JUDr. Peter Škrabák,
správca, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the „the
BRA“) the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with
the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in on original to the Bankruptcy administrator to the
address: JUDr. Peter Škrabák, Office seat at: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
If the creditor delivers the application to the Bankruptcy Administrator at a later date, the creditor shall be
considered, but the creditor may not exercise the right to vote. Creditor have to lodge their claim until the
trustee´s notice of creation the allocation is published in the Government Journal.

Prihláškou je možné uplatniť aj pohľadávku, ktorá má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Creditor who have a claim against the another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security
right applicable to the estate of the Bankrupt, lodge his claim in the same way.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a specials registration form and fulfill the requirements stated by the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The registration has to be filled in a specials registration form and fulfill the requirements stated by the
laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration form
has to be signed. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and
interest with the legal cause of the interests.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poriadia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the
order, the subject matter and the legal reason for the creation of the security right.

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference Exchange rate published on
the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia
does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with Professional
diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is
not covered.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic,
a representative with an address or seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended.
Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or residence or seat is not obvious from the
documentation of the debtor.
JUDr. Peter Škrabák, správca Úpadcu (Bankrupt´s Trustee)
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K017092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bláha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 209/1, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Andrej Konkoľ
Sídlo správcu:
Š. Moyzesa 41, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/89/2017 S1232
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/89/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNÁMENIE O NAHLIADANÍ DO SPISU
Správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislav Bláha, nar. 23.09.1984, trvale bytom: Továrenská 209/1, 976 31
Vlkanová, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu
v kancelárii správcu na adrese: Š. Moyzesa 41, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 11:00, 12:00 - 16:00. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť písomne na adrese kancelárie
správcu, telefonicky na tel.č.: 0902 708 818 alebo e-mailom na adrese: dkordikova@arkonas.sk

Ing. Andrej Konkoľ, správca

K017093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 13, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/138/2017 - S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/138/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/138/2017, zo dňa 30.06.2017 (zverejnenie v OV 129/2017), bol na majetok
dlžníka Ivan Šimko, nar. 21.08.1965, trvale bytom Továrenská 209/13, 976 31 Vlkanová, vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty
bol ustanovený správca JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica. Správca konkurznej podstaty
oznamuje účastníkom konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2 ZKR, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, a to v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 12.00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod.
Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom na: peter@skrabak.sk alebo telefonicky na tel.
č. 0917 320 902.
JUDr. Peter Škrabák, správca

K017094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 13, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/138/2017 - S1823
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/138/2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu: Ivan
Šimko, nar. 21.08.1965, trvale bytom Továrenská 209/13, 976 31 Vlkanová, s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a §
32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN SK37 1111 0000 0011 2215
5005. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K017095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 13, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/138/2017 - S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/138/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.05.2000, Vám týmto oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod sp. zn. 4OdK/138/2017, zo dňa 30.06.2017 (ďalej aj ako
„Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Ivan Šimko, nar. 21.08.1965, trvale bytom Továrenská
209/13, 976 31 Vlkanová (ďalej aj ako „Úpadca“). Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 08.07.2017.
JUDr. Peter Škrabák, správca, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika,
značka správcu S 1823 (ďalej aj ako „Správca“), bol Uznesením ustanovený do funkcie správcu Úpadcu.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky pod číslom OV 129/2017 dňa 07.07.2017.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th of
May 2000, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc.
No. 4OdK/138/2017 (hereinafter referred to as the „Resolution“) bankruptcy procedure was declared on the
assets of following bankrupt: Ivan Šimko, born in 21.08.1965, domicile Továrenská 209/13, 976 31 Vlkanová,
Slovakia (hereinafter referred to as the „Bankrupt“ or „Debtor“). The bankruptcy procedure is considered as
declared on 08.07.2017.
JUDr. Peter Škrabák, Office seat at: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic, identification
number of the trustee S 1823 (hereinafter referred to as the „Bankruptcy administrator“ or „Trustee“), was
appointed to the function of Bankruptcy administrator.
Resolution was published in Commercial Journal of Slovak republic No.: OV 129/2017 dated on 07.07.2017.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u Správcu, na adrese: JUDr. Peter Škrabák,
správca, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the „the
BRA“) the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with
the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in on original to the Bankruptcy administrator to the
address: JUDr. Peter Škrabák, Office seat at: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
If the creditor delivers the application to the Bankruptcy Administrator at a later date, the creditor shall be
considered, but the creditor may not exercise the right to vote. Creditor have to lodge their claim until the
trustee´s notice of creation the allocation is published in the Government Journal.

Prihláškou je možné uplatniť aj pohľadávku, ktorá má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Creditor who have a claim against the another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security
right applicable to the estate of the Bankrupt, lodge his claim in the same way.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a specials registration form and fulfill the requirements stated by the
laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration form
has to be signed. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and
interest with the legal cause of the interests.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poriadia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the
order, the subject matter and the legal reason for the creation of the security right.

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference Exchange rate published on
the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia
does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with Professional
diligence.
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is
not covered.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic,
a representative with an address or seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended.
Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or residence or seat is not obvious from the
documentation of the debtor.
JUDr. Peter Škrabák, správca Úpadcu (Bankrupt´s Trustee)

K017096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Gordoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelené 80, 987 01 Poltár - časť Zelené
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1988
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/144/2017 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/144/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš Gordoš, bytom Zelené č. 80, 987 01 Poltár –
časť Zelené, nar. 26.09.1988, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica,
počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese
alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K017097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Sabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6387/58, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1986
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2ObK/96/2017 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/96/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Tomáš Sabó, nar. 12.03.1986,
trvale bytom Tatranská 6387/58, 974 11 Banská Bystrica, obchodné meno: Tomáš Sabó, s miestom podnikania
Tatranská 6387/58, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45 584 346, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, počas úradných hodín v
dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adrese správcu, telefonicky na tel. čísle 0907 889
961 alebo e-mailom: zdenka.majerova@gmail.com.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K017098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Sabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6387/58, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2ObK/96/2017 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/96/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Tomáš Sabó, nar.
12.03.1986, trvale bytom Tatranská 6387/58, 974 11 Banská Bystria, obchodné meno Tomáš Sabó, s miestom
podnikania Tatranská 6387/58, 974 11 Banská Bystria, IČO: 45 584 346 (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 2OdK/96/2017, zo dňa 29.06.2017 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor Tomáš Sabó, date of birth 12.03.1986, residency Tatranská 6387/58, 974 11 Banská Bystrica,
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská
Bystrica, No. 2OdK/96/2017 dated on 29th of june 2017, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 128/2017 dňa
06.07.2017. Dňom 07.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 128/2017 on
06th of july 2017. Bankruptcy was declared on 07th of july 2017.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
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The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-ABR")
the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to lodge
their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: JUDr. Zdenka Tökölyová
Majerová, Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 08.07.2017.
The date 08th of july 2017 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods.
3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca
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JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, trustee

K017099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Asztalosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 363, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4ObK/139/2017 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4ObK/139/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Klára Asztalosová, nar.
29.07.1974, bytom 1.mája 363, 980 02 Jesenské oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, počas úradných hodín v dňoch
pondelok až piatok v čase od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adrese správcu, telefonicky na tel. čísle 0907 889 961 alebo
e-mailom: zdenka.majerova@gmail.com.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K017100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Asztalosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 363, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4ObK/139/2017 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4ObK/139/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Klára Asztalosová nar.
29.07.1974, trvale bytom 1.mája 363, 980 02 Jesenské (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/139/2017, zo dňa 30.06.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor Klára Asztalosová, date of birth 29.07.1974, residency 1.mája 363, 980 02 Jesenské, (hereinafter only
“the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
4OdK/139/2017 dated on 30th of june 2017, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 129/2017 dňa
07.07.2017. Dňom 08.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 129/2017 on
07th of july 2017. Bankruptcy was declared on 08th of july 2017.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-ABR")
the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to lodge
their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: JUDr. Zdenka Tökölyová
Majerová, Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 09.07.2017.
The date 09th of july 2017 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods.
3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, trustee

K017101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Solvester
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 2720 / 4, 086 31 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1956
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/7/2017 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/7/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1755, so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov,
správca úpadcu Vladimír Solvester, nar. 29.06.1956, trvale bytom Svätoplukova 2720/4, 058 01 Poprad, týmto
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko podstata nepokryje náklady
konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1755

K017102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Veľasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižné Ladičkovce 121, 067 11 Nižné Ladičkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 083 190
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zrážku z príjmu za mesiac jún 2017 vo výške 70,- Eur a doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o zaúčtované kladné úroky v mesiaci 06/2017 vo výške 0,02 Eur na účet úpadcu vedený
správcom konkurznej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Jana Čepčeková, správca

K017103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kravec Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hažín nad Cirochou 199, 067 83 Hažín nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/7/2012 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3K/7/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice správca úpadcu: Jozef Kravec, nar.:
12.07.1966, bytom Hažín nad Cirochou 199, 067 83 Hažín nad Cirochou, podnikajúci pod obchodným menom Jozef
Kravec NET COMP, s miestom podnikania Hažín nad Cirochou 199, 067 83 Hažín nad Cirochou, IČO: 35 458 411,
týmto všetkým účastníkom konania oznamuje zmenu adresy kancelárie správcu, keď nová adresa sídla kancelárie
Správcu je:
LawService Recovery, k.s.
Timonova 13
040 01 Košice
LawService Recovery, k.s., správca

K017104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Maliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lanškrounská 2501/1A, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/40/2017 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/40/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.1346/2000 z 29.mája
2000. Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to theCouncil Regulation (EC) No.1346/2000
of 29th May 2000.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len
„Úpadca“) – Renáta Maliková, nar. 20.11.1971, bytom Lanškrounská 2501/1A, 060 01 Kežmarok, Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 28.06.2017 bol vyhlásený konkurz úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I amobligated to inform you that withthe resolution of the District Court in
Prešov No. 2OdK/40/2017- 39 dated 28 th of June, 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Renáta Maliková, nar. 20.11.1971, bytom Lanškrounská 2501/1A, 060 01 Kežmarok. Toto uznesenie Okresného
súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 127/2017 dňa 04.07.2017. Dňom 04.07.2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

214

Obchodný vestník 134/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.07.2017

This resolution of the District Court Prešov waspublished in Commercial Bulletin no. 127/2017 o 04th of
July 2017. Bankruptcy was declared on 04rd of July 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Prešov, Grešova č. 3,
080 42 Prešov, Slovenská republika k číslu konania 2Odk/40/2017 a v jednom rovnopise správcovi na adresu
JUDr. Stela Wildeová, správca konkurznej podstaty, Konštantínova č. 6, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Pre
každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,poradie uspokojenia pohľadávky a
suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí
vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v
prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade
s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcyan and Restructuralization Act (hereinafteronly „the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Prešov ( District Court Presov ),
Gresova 3, 080 42, Presov, Slovak Republic, to the No. 2OdK/40/2017 and in one originals to thebankruptcy
trustee to the address JUDr. Stela Wildeová, spravca, Konstantinova 6, 080 01, Presov, Slovak republic.
Each claim must be lodged as a separate application. The application of claim has to provide information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the
legalcause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’sestate and the amount of
the principal and the interests, thel egalcause of the interests; the application of claim has to be dated and
signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the
sameway. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
the object to which the security is tied. The claim has to belodged in currency named as EUR. Documents
proving thei nformation provided in the application of claim have to been closed to the application of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic
a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim islodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims
the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than
the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurznom
konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or willbe not signed or dated
or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not beattached to the application of claim or
lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy
procedure. Not lodged security rights become extinct after the application periode lapses. The trustee or the
court do not have the duty to notifythe creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR. The creditor is responsible for the
legitimacy of his registration according of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in thedebtor's list of
commitments.

JUDr. Stela Wildeová, správca

K017105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Voštinár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2016 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/20/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu Peter Voštinár, nar. 30.12.1957, podnikajúci pod obchodným
menom Peter Voštinár, s miestom podnikania Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš, IČO: 30620406, sp. zn.: 4K/20/2016
o novú súpisovú zložku:

35.Iná majetková hodnota – príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR ku dňu ukončenia
pracovného pomeru (14.06.2017) – zrážka zamestnávateľa Železnice Slovenskej republiky. Súpisová hodnota
3.212,- eur.

V Bardejove, dňa 11.07.2017

K017106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Kožár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 6, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/8/2017 s1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/8/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Gabriel Kožár, nar. 16.01.1982, bytom Zimná 6, 080 01 Prešov,
konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/8/2017, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/8/2017, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že
kauciu vo výške 350,- € sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, a.s., číslo: 1444021018, kód banky: 1111, IBAN: SK7311110000001444021018,
SWIFT (BIC): UNCRSKBX. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K017107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Čepiga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Grešáka 3558/25, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.3.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/35/2017 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/35/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Roman Čepiga, nar. 14.03.1979, trvale bytom J. Grešáka 3558/25,
085 01 Bardejov, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/35/2017, týmto v súlade s § 167l ods.
5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa
podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- € sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, a.s., číslo: 6861782021, kód banky: 1111, IBAN:
SK8811110000006861782021, SWIFT (BIC): UNCRSKBX. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný
symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K017108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Plučinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2015 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu Kamil Plučinský, nar.: 14.10.1970, Železničná 144/32, 059 52
Veľká Lomnica, sp. zn.: 2K/86/2015 o novú súpisovú zložku:
Súpisová zložka č. 6 - Iná majetková hodnota - Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za
mesiac marec 2017 - zrážka zamestnávateľa S-DRINK s.r.o. Súpisová hodnota: 22,74 eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka č. 7 - Iná majetková hodnota - Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za
mesiac apríl 2017 - zrážka zamestnávateľa S-DRINK s.r.o. Súpisová hodnota: 22,74 eur.

Súpisová zložka č. 8 - Iná majetková hodnota - Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za
mesiac máj 2017 - zrážka zamestnávateľa S-DRINK s.r.o. Súpisová hodnota: 22,74 eur.

V Bardejove, dňa 11.07.2017

K017109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blaško Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 141/38, 058 01 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA správca konkurznej podstaty úpadcu Tomáš Blaško, nar. 05.05.1981, bytom
Hlavná 141/38, 059 38 Štrba, týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá bola správcovi doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
Por. č.
1.
2.
Spolu:

Nezabezpečená pohľadávka
60,00 €
123,50 €
183,50 €

V Poprade, 11.07.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K017110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CO.BE.R. spol. s r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchý jarok 6215, 066 19 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 704 166
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2016 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu:

2R/3/2016

Spisová značka správcovského spisu:

2R/3/2016 S 1595
Obchodné meno dlžníka:
reštrukturalizácii,

so sídlom:

Suchý jarok 6215, 066 19 Humenné

IČO:

31 704 166

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru dlžníka - obchodnej spoločnosti
v reštrukturalizácii, Suchý jarok 6215, 066 19 Humenné, IČO: 31 704 166

CO.BE.R. spol. s.r.o. v

CO.BE.R.

spol.

s r.o.

Dátum zasadnutia: 03.07.2017
Čas zasadnutia: 13.00
Miesto zasadnutia: Unicredit Bank Czech Republic And Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancova 1/A,
813 33 Bratislava
Zoznam prítomných: podľa Prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zápisnice

1. Na úvod predseda veriteľského výboru skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia Veriteľského výboru, a
teda že Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, Zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnil štatutárny
zástupca dlžníka Diego Roda ako aj správca dlžníka Ing. Dušan Kuruc.
2. Jednotliví členovia veriteľského výboru prezentovali svoje stanoviská a pripomienky k záverečnému návrhu
reštrukturalizačného plánu, ktorý predkladateľ plánu predložil veriteľskému výboru dňa 19.06.2017.
V nadväznosti na pripomienky k plánu dal predseda veriteľského výboru hlasovať o prepracovaní
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu v zmysle § 144 Zákona 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii.
3. Hlasovanie o prepracovaní predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
a stanovení lehoty na jeho prepracovanie:
ZA: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., UniCredit Leasing Slovakia a.s., S Slovensko, spol.
s r.o.,
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na to bolo jednomyseľne prítomnými členmi veriteľského výboru prijaté nasledovné

Uznesenie č.1:

Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka CO.BE.R. spol.
19 Humenné, IČO: 31 704 166 určuje dlžníkovi
reštrukturalizačného plánu dlžníka v zmysle ust. § 144
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
výboru.

s r.o. v reštrukturalizácii, Suchý jarok 6215, 066
ako predkladateľovi záverečného návrhu
ods. 1 ZKR lehotu 15 dní na prepracovanie
v zmysle pripomienok a výhrad veriteľského

Zápisnica vyhotovená a podpísaná v Bratislave dňa 04.07.2017

predsedom veriteľského výboru, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K017111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Dzuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 59/66, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.7.1988
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/39/2017 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/39/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 28.06.2017, č.k. 3OdK/39/2017-25, bol vyhlásený konkurz na majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 28.06.2017, č.k. 3OdK/39/2017-25, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Rastislav Dzuriš, narodený 28.07.1988, bytom Dukelská 59/66, 087 01 Giraltove, pričom predmetným
uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu spoločnosť KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a
reštrukturalizácie k.s., sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, IČO: 47 969 121. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 128/2017 zo dňa 06.07.2017 a nadobudlo právoplatnosť dňa 07.07.2017.
V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkuzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30 hod. do 11:30
hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je
možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom číslae 0911 731 454, prípadne na adrese kancelárie správcu
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: krizova@kpkr.sk.
V Prešove, dňa 10. júla 2017
KRÁLIK & PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie k. s.
JUDr. Ivana Križová Červenáková, komplementár

K017112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Mirón Harahus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Repná 1498/9, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 30K/19/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/19/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu: 2.555,88 EUR.
Celková suma pohľadávok proti podstate: 1.510,21 EUR.
Poučenie správcu: Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Mirón Harahus, nar. 15.12.1986, bytom Repná 1498/9,
075 01 Trebišov, týmto v Obchodnom vestníku SR zverejňujem rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
v zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“). Predmetný
rozvrh výťažku všeobecnej podstaty bol schválený zástupcom veriteľov – podaním zo dňa 04.07.2017.
Keďže celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu predstavuje sumu 2.555,88 eur a celková suma
pohľadávok proti podstate predstavuje sumu 1.510,21 eur, výsledná suma určená na uspokojenie nezabezpečených
pohľadávok veriteľov predstavuje sumu 1.045,67 eur. Z uvedenej sumy 1.045,67 eur v zmysle schváleného rozvrhu
zástupcom veriteľov budú veritelia uspokojení nasledovne:
1. Veriteľ Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130
sumou 31,63 €
2. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31 335 004 sumou 1.005,55 €
3. Veriteľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460
sumou 2,93 €
4. Veriteľ Mesto Trebišov so sídlom M.R.Štefánika 862/204, Trebišov, IČO: 00331996 sumou 5,56 €.
Zároveň poúčam nezabezpečených veriteľov, že v zmysle ustanovenia § 101 ZKR môžu v lehote 15 dní od
zverejnenia tohto návrhu podať odôvodnené námietky proti predmetnému konečnému rozvrhu. V prípade, ak
veritelia majú záujem nahliadnuť do správcovského spisu, nahliadnutie musia nahlásiť telefonicky resp. e-mailom
aspoň jeden deň vopred.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jozef Beňo, PhD.
správca

K017113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bružeňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 31, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K /79/2015 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 K/79/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Druh podania: Iné zverejnenie
V zmysle § 92 ods. 1 písm. a/ ZKR a podľa záväzného pokynu zástupcu veriteľov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,
č. 2553264 9 02 zo dňa 27.02.2017, správca úpadcu Peter Bružeňák, nar. 26.05.1956, Staničná č. 31, 044 31
Kostoľany nad Hornádom, vyhlasuje:
3. kolo verejného obchodnej súťaže na predaj majetku oddelenej podstaty úpadcu - súp. zl. majetku č. 5. - parc. č.
832/3- Ostatné plochy, o výmere 98 m2, zapísaná na LV č. 769 k. ú. Sokoľ, okres Košice-okolie, a to za najvyššiu
ponuku, minimálne však za 50 % hodnoty stanovenej odborným vyjadrením znalca Ing. Paulíny Černochovej, t. j. za
30,00 EUR/m2 (celkom 2.940,00 EUR).
Záujemca doručí správcovi ponuku v zalepenej neotvorenej obálke s viditeľným označením - "KONKURZ - Verejná
obchodná súťaž - NEOTVÁRAŤ" tak, aby bola doručená na adresu kancelárie správcu – 040 01 Košice, Hrnčiarska
č. 3 - do 30 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Každý záujemca môže predložiť pre aktuálne kolo len jednu ponuku.
Náležitosti písomnej ponuky:
- výška navrhovanej kúpnej ceny s tým, že kúpna cena musí byť uhradená pri podpise kúpnej zmluvy;
- nezameniteľné označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje;
- pri záujemcovi - fyzickej osobe: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, resp. IČO a miesto podnikania ak ide o
živnostníka;
- pri záujemcovi - právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO.
Otvorenie obálok vykoná správca do 5 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Ohliadka predmetu predaja sa
určuje na 10. a 20. deň po zverejnení tejto ponuky v Obchodnom vestníku (od 09.00-10.00 hod.). Výber záujemcu
podlieha schváleniu zástupcovi veriteľov, ktorý rozhodne o výbere záujemcu, s ktorým správca uzatvorí kúpnu
zmluvu. Z otvárania a vyhodnotenia doručených ponúk sa vyhotový úradný záznam.

Košice, 11.07.2017
JUDr. Miroslav Vereb, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 29, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/23/2017 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32Odk/23/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v konkurznej veci úpadcu Vladimír Matej, trvale bytom Čechovova 29, Košice, konkurzné
konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32Odk/23/2017.

Súpisová zložka - Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo značky Alfa Romeo 156, EČV KE158GL
Približný rok výroby: nezistený
Stav opotrebovanosti: používaný
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 07.07.2017
Dôvod zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR
Súpisová hodnota majetku: 2500 €

V Košiciach, dňa 07.07.2017
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K017115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Štegenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Nad Jazerom 7, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1970
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/15/2017 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/15/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu, so sídlom na Hviezdoslavovej 6 v Košiciach, v úradných hodinách od 8:00 hod. do 11:30 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v kancelárii správcu, so sídlom na Hviezdoslavovej 6 v Košiciach, v úradných hodinách od 8:00 hod. do 11:30 hod.
a od 13:00 hod. do 15:30 hod. v pracovných dňoch. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na adresu kancelárie správcu, e-mailom na adresu konres@konres.sk, príp. na tel. č.:
0911 755 524.
KONRES k.s., Mgr. Richard Petrov, komplementár

K017116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sputniková 13, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 28K/56/2016 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
28K/56/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 12
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky zo mzdy za mesiac
máj 2017.
Súpisová hodnota: 747,20 €

Súpisová zložka majetku č. 13
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky z dôchodku v mesiaci
jún 2017.
Súpisová hodnota: 77,83 €
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K017117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Ferenczová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Porostov 79, 072 55 Porostov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/23/2017 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/23/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Milan Okajček, adresa sídla správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu S859, správca úpadcu:
Slávka Ferenczová, narodená: 18.12.1977, bytom: Porostov 79, 072 55 Porostov, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5
a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len "ZKR") oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 EUR pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným
veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK24 1100 0000 0026 2681 4101, vedený v Tatra banka, a. s.. Kaucia
sa platí vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, doklad o úhrade
veriteľ doručí na adresu sídla správcu. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm. a) ZKR musí byť podané na predpísanom tlačive.
V Košiciach, dňa 10. júla 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K017118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Hudáková v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gagarinovo námestie 8, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.5.1958
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32 OdK 20/2017 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32 OdK 20/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. v zast. JUDr. Rudolf Manik,
PhD., MBA, MHA - komplementár ako správca úpadcu Helena Hudáková v konkurze, Gagarinovo námestie 8, 040
12 Košice, nar. 25. 5. 1958 týmto oznamuje, že do správcovského spisu môžu účastníci konania resp. ich
zástupcovia nahliadnuť v pracovných dňoch pondelok - piatok v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. v kancelárii
správcu na Národnej tr. 4 v Košiciach. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do
správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla kancelárie správcu alebo na tel. čísle 0905
732 444 príp. emailom na adrese rudomanik@gmail.com.

V Košiciach, dňa 11. 7. 2017

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - komplementár

K017119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REJA CORPORATION, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 322 909
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/20/2015S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/20/2015
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu REJA CORPORATION, s.r.o., so sídlom Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov,
IČO: 44 322 909 v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru vyhlasuje ponukové konanie na predaj
majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty formou predaja časti podniku, a to v súlade s § 92 ods. 1 písm.
d), v spojení s § 92 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (
ďalej len ZoKR ). Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
A) Predmetom speňaženia v opakovanom V. ponukovom kole je časť podniku úpadcu, jeho nehnuteľností,
pohľadávky, práva a iné majetkové hodnoty úpadcu. Do speňažovaného majetku nie sú zahrnuté finančné
prostriedky úpadcu. Majetok úpadcu, ktorý je predmetom speňažovania:
1) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 590 o výmere 31 701 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
2) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 591 o výmere 3 355 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
3) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 592 o výmere 15 550 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
4) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 593 o výmere 1 135 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
5) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 594 o výmere 1 010 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
6) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 595 o výmere 10 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
7) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 596 o výmere 265 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
8) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 597 o výmere 1 321 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
9) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 598 o výmere 458 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
10) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 599 o výmere 1 901 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
11) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 600 o výmere 587 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
12) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 601 o výmere 585 m²,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 601 o výmere 585 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
13) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 602 o výmere 705 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
14) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 605 o výmere 140 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
15) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 606 o výmere 62 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
16) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 607/2 o výmere 4 256 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
17) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 690/6 o výmere 778 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
18) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 200, parcela C KN : 596, Druh stavby: 2, Popis stavby: Biologická ČOV,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
19) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 201, parcela C KN : 597, Druh stavby: 2, Popis stavby: Biologická ČOV,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
20) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 202, parcela C KN : 601, Druh stavby: 2, Popis stavby: Prečerpávajúca stanica ,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
21) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 203, parcela C KN : 600, Druh stavby: 14, Popis stavby: Prečerpávajúca stanica ,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
22) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 204, parcela C KN : 602, Druh stavby: 2, Popis stavby: Kalojem, Spoluvlastnícky podiel
úpadcu (zlomok): 1/1,
23) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 205, parcela C KN : 598, Druh stavby: 1, Popis stavby: Mechanická ČOV,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
24) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 206, parcela C KN : 594, Druh stavby: 2, Popis stavby: Plynová kotolňa,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
25) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 207, parcela C KN : 599, Druh stavby: 2, Popis stavby: Dielne, garáže, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
26) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 208, parcela C KN : 592, Druh stavby: 15, Popis stavby: Administratívna budova,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
27) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 209, parcela C KN : 606, Druh stavby: 2, Popis stavby: Malá vrátnica, Spoluvlastnícky
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SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 209, parcela C KN : 606, Druh stavby: 2, Popis stavby: Malá vrátnica, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
28) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 210, parcela C KN : 593, Druh stavby: 2, Popis stavby: Skladové priestory,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
29) Typ súpisnej zložky majetku: Plot z východnej a severnej strany pozemkov zapísaných na LV: č. 1237, Okres:
Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, výška 200cm, dĺžka 690m, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
30) Typ súpisnej zložky majetku: Plot zo západnej strany pozemkov zapísaných na LV: č. 1237, Okres: Trebišov ,
Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, dĺžka 110m vrátane brány a bránky, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
31) Typ súpisnej zložky majetku: Studňa vŕtaná o priemere 450mm v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
32) Typ súpisnej zložky majetku: Vodovodná prípojka dĺžka 550m z polyetylenových rúr 200mm v areály úpadcu,
Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):
1/1,
33) Typ súpisnej zložky majetku: Kanalizačné rozvody v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov,
Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
34) Typ súpisnej zložky majetku: Dažďová kanalizácia z plastových rúr, dĺžka 850m v areály úpadcu, Okres:
Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
35) Typ súpisnej zložky majetku: Kanalizačná prípojka z betónových rúr dĺžka 5000m v areály úpadcu, Okres:
Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
36) Typ súpisnej zložky majetku: Spevnená plocha ako vnutrozávodná komunikácia a prístupové chodníky dĺžka
6250m2 v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
37) Typ súpisnej zložky majetku: Spevnená plocha betónová ako monolitický betón pred kotolňou, hlavným
výrobným objektom a garážom 3200m2 v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie:
Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
38) Typ súpisnej zložky majetku: Elektrická prípojka zemná z verejného rozvodu dĺžka 250m v areály úpadcu,
Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):
1/1,
39) Typ súpisnej zložky majetku: Trafostanica na parc. č. 599 murovaná, napojená z verejného rozvodu v areály
úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok): 1/1,
40) Typ súpisnej zložky majetku: Prístrešok pri trafostanici, zvislá betónová konštrukcia, strop- pozinkovaný plech
v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel
úpadcu (zlomok): 1/1,
41) Typ súpisnej zložky majetku: Prístrešok pri vrátnici oceľová konštrukcia, strecha vytvorená z ľahkých kovových
väzníkov, krytina- pozinkovaný plech v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie:
Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
42) Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka; právny dôvod vzniku: Fa č. 010130003, vo výške: 1 194,98
EUR, splatná dňa 14.04.2013, dlžník: K.B.FRUTOS s.r.o. so sídlom Jilemického 1, 080 01 Prešov, IČO: 31 679 129,
záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenia faktúry, rozsah podielu úpadcu: 1/1.
Vyššie uvedený nehnuteľný majetok a stavby boli ocenené znaleckým posudkom č. 22/2015, znaleckou
organizáciou SK ACTIVE, s.r.o. Trebišov zo dňa 26.10.2015, pričom všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb
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organizáciou SK ACTIVE, s.r.o. Trebišov zo dňa 26.10.2015, pričom všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb
bola určená na sumu 1.383.333,33 Eur. Pohľadávka voči dlžníkovi K.B.FRUTOS s.r.o. so sídlom Jilemického 1, 080
01 Prešov, IČO: 31 679 129, vo výške: 1.194,98 EUR, splatná dňa 14.04.2013, právny dôvod vzniku: Fa č.
010130003 bola ocenená znaleckým posudkom č. 22/2015, znaleckou organizáciou SK ACTIVE, s.r.o. Trebišov zo
dňa 26.10.2015 na sumu 0,00 Eur.
Celková všeobecná hodnota časti podniku úpadcu je 1.383.333,33 Eur.
B) Podmienky predaja časti podniku:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č.k.: 26K/20/2015 – ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Matúš Čepček, správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov do 11.08.2017.
Záujemcovia o kúpu časti podniku sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej
dohode so správcom na tel. č. +421/915 281 007.
Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak
správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách za časť podniku úpadcu. Pre
toto kolo nebola stanovená minimálna kúpna cena, avšak táto nesmie byť neprimerane nízka.
Zúčastnení záujemcovia – právnické osoby sú povinné v zalepenej obálke doložiť originál výpisu z
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, prípadne jeho notársky overenú fotokópiu.
Zúčastnení záujemcovia – fyzické osoby – podnikateľ sú povinné v zalepenej obálke doložiť fotokópiu
preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Záujemca – nepodnikajúca fyzická osoba predloží fotokópiu preukazu totožnosti.
Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby štatutárnym orgánom záujemcu, spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného alebo iného
registra.
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť doklad preukazujúci zloženie 30% z ponúkanej
kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu a taktiež aj doklad preukazujúci dostatok finančných prostriedkov na
doplatenie zostatku ponúknutej kúpnej ceny. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 30% musí byt
pripísaná v prospech účtu správcu vedený v UniCredit Bank, a.s., č. ú. IBAN: SK45 1111 0000 0011 2950 9013,
SWIFT CODE: UNCRSKBX, najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk (t.j.
11.08.2017).
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá
žiadne záväzky voči úpadcovi. Záujemcovia sú ďalej povinný doložiť čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s
podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu
strpieť prepadnutie zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by zmluvu o predaji časti
podniku v určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel alebo zmluvu neuzavrie
správca z dôvodu nezaplatenia doplatku kúpnej ceny riadne a včas týmto záujemcom.
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť číslo bankového účtu na ktorý je správca povinný
neúspešným záujemcom vrátiť zloženú zálohu alebo na ktorý sa ma záujemcom vrátiť zložená záloha v prípade
zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
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Účastníkovi, ktorého návrh bude označený ako najvýhodnejší sa uhradená záloha započíta na kúpnu
cenu v prípade uskutočnenia predaja časti podniku.
V prípade odmietnutia podpisu zmluvy, prípadne nesplnenia zmluvných podmienok uhradená záloha
prepadne v prospech konkurznej podstaty.
Otváranie obálok s návrhmi kúpnej ceny sa uskutoční v kancelárii správcu najneskôr piaty deň po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk. Správca oznámi predsedovi veriteľského výboru aspoň tri dni vopred dátum, čas
a miesto otvárania obálok záujemcov. Predseda veriteľského výboru sa môže zúčastniť otvárania obálok
záujemcov. Z otvárania obálok bude spísaná zápisnica.
Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
Za najvýhodnejší návrh správca vyberie návrh na kúpu časti podniku s najvyššou navrhovanou kúpnou
cenou. Uzatvorenie kúpnej zmluvy s víťazom ponukového konania podlieha písomnému súhlasu veriteľského
výboru.
Správca oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia. Oznámenie úspešnému
záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na doplatenie zostatku kúpnej ceny a
podpísanie zmluvy o predaji časti podniku. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového
konania ako kupujúcim zmluvu o predaji časti podniku do 10 dní od doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi.
Úspešný záujemca je povinný zaplatiť zostatok kúpnej ceny znížený o zálohu predávajúcemu na jeho účet
tak, aby bol celkový zostatok kúpnej ceny pripísaný na účet predávajúceho najneskôr pred podpisom zmluvy o
predaji časti podniku.

JUDr. Matúš Čepček, správca

K017120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Hudáková v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gagarinovo námestie 8, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.5.1958
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32 OdK 20/2017 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32 OdK 20/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. v zast. JUDr. Rudolf Manik,
PhD., MBA, MHA - komplementár ako správca úpadcu Helena Hudáková v konkurze, Gagarinovo námestie 8, 040
12 Košice, nar. 25. 5. 1958, Slovenská republika oznamuje v zmysle čl. 54, ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady ( Európskej únie ) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní uverejneného 5. 6.
2015 v Úradnom vestníku Európskej únie ( Journal officiel de l’Union européenne ) a účinného 25. 6. 2015, že vo
vyššie uvedenom konkurznom konaní uznesením Okresného súdu Košice I z 29. júna 2017 sp. zn. 32 OdK 20/2017
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE KONKURSVERWALTER MANIK k. s. bola ustanovená za správcu.

Okresný súd uložil správcovi 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
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ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike. Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v
jednom rovnopise na adresu kancelárie správcu pod spisovou značkou 32 OdK 20/2017. Pohľadávky prihlasujú
veritelia podľa slovenského zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZoKR“ /. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť podpísané veriteľom.
Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je podpísaná, na prihlášku sa v
konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny
dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a v sume, do ktorej je
zabezpečená. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento udaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky
sa v konkurze neprihliada. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce
údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce
nadobudnutie pohľadávky veriteľa. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa
osobitného predpisu / slovenský zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov / k prihláške
pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v
prihláške poprieť. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie
písomnosti, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. K prihláške je povinný pripojiť aj listiny
preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomnosti prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie
písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd
nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 a § 22 ods. 3 ZoKR /. Účinky vyhlásenia
konkurzu nastavajú zverejnením tohto uznesenia v slovenskom Obchodnom vestníku / § 23 ods. ZoKR /. Podľa §
15a Občianskeho súdneho poriadku / ďalej len O. s. p. / účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa § 14
ods. 1 O. s. p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého
dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolnosti spočívajúcich v postupe
sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada / § 197 ods. 6 veta druha a tretia ZoKR /.

V Košiciach, dňa 11. 7. 2017

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - komplementár

Die Gesellschaft ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ( KG/societé en
commandite ) i. s. JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - Komplementär als Insolvenzverwalter von Helena
Hudáková v konkurze, Gagarinovo námestie 8, 040 12 Košice, geb. 25. 5. 1958, Slowakische Republik/République
Slovaque teil im Sinne von 54. Artikel, Absatz 1 und 2 der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
( Europäische Union/Union Européenne ) No. 848/2015 vom 20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren im Amtsblatt der
Europäischen Union ( Journal officiel de l’Union européenne ) 5. 6. 2015 veröffentlicht publiziert und ab 25. 6. 2015
gültig mit, daβ in dem vorbezeichneten Insolvenzverfahren wurde durch Beschluss des Bezirkgerichtes Kosice I
vom 29. Juni 2017 No. 32 OdK 20/2017 das Insolvenzverfahren eröffnet und die Gesellschaft ADMINISTRATEUR
JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ( KG/societé en commandite ) zum Insolvenzverwalter bestellt.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Das Bezirksgericht erlegt dem Insolvenzverwalter die Pflicht auf, alle bekannten Gläubiger des Schuldners, deren
Hauptwohnsitz oder registrierter Sitz sich in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union als in der
Slowakischen Republik befindet, unverzüglich über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu informieren. Es fordert
die Gläubiger des Schuldners auf, innerhalb einer Frist von 45 Tagen nach Bekanntgabe des Insolvenzverfahrens
ihre Forderungen in einfacher Ausfertigung an die Anschrift des Büros des Insolvenzverwalters unter Angabe des
Aktenzeichens 32 OdK 20/2017 anzumelden. Die Forderungen melden die Gläubiger nach dem slowakischen
Gesetz Nr. 7/2005 GBl. über Insolvenzverfahren und Restrukturalisierungen sowie über die Änderung und
Ergänzungen einiger slowakischen Gesetze im Wortlaut späterer Vorschriften ( im Weiteren nur noch als "ZoKR"
zitiert). In der Anmeldung sind stets der Vor- und Nachname sowie die Wohnanschrift oder die Firmenbezeichnung
und der Sitz des Gläubigers und des Bankrotteurs, der rechtliche Grund für das Entstehen der Forderung, die
Rangfolge der Befriedigung der Forderung aus der allgemeinen Masse und die Summe der Forderung mit
Aufschlüsselung nach Sicherungssumme und Zubehör, sowie das Zubehör mit Aufschlüsselung nach dem
Rechtsgrund ihrer Entstehung anzuführen; Die Anmeldung muss auf dem vorgeschriebenen Formular eingereicht
werden, welches mit der Unterschrift des Gläubigers versehen werden muss. Anmeldungen, die diese Angaben
nicht enthalten, nicht auf dem vorgeschriebenen Formular eingereicht oder nicht unterzeichnet wurden, werden bei
dem Insolvenzverfahren nicht berücksichtigt. Wenn ein Gläubiger eine garantierte Forderung anmeldet, führt er in
der Anmeldung auch deren Art, die Rangfolge und den Rechtsgrund der Entstehung des garantierten Rechts
zusammen mit der Festlegung des Vermögens, mit welcher diese Forderung garantiert ist, an und dazu auch die
Summe, bis zu welcher diese Forderung garantiert ist. Wenn ein Gläubiger eine bedingte Forderung anmeldet, so
führt er in der Anmeldung auch die Bedingung an, von der die Begründung der Forderung abhängt. Sollte in der
Anmeldung einer bedingten Forderung diese Angabe fehlen, so wird die angemeldete bedingte Forderung im
Insolvenzverfahren nicht berücksichtigt. Forderungen sind in EURO zu stellen. Sollte eine Forderung nicht in EURO
umgerechnet gestellt werden, errechnet der Insolvenzverwalter durch Umrechnung laut Referenzumrechnungskurs,
der von der Europäischen Zentralbank oder der Nationalbank der Slowakei zum Tag der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens festgelegt und bekannt gegeben wurde, die Summe der Forderung. Wird die Summe in einer
Währung eingefordert, die weder durch den Referenzumrechnungskurs der Europäischen Zentralbank noch der
Nationalbank der Slowakei festgelegt und bekannt gegeben wird, errechnet der Insolvenzverwalter die Summe der
Forderung mit fachkundlicher Sorgfalt. Der Anmeldung sind Urkunden beizufügen, welche die in der Anmeldung
gemachten Angaben belegen. Wird eine zedierte Forderung angemeldet, so sind der Anmeldung auch solche
Urkunden beizufügen, die belegen, wie der Gläubiger diese Forderung erworben hat. Wird die Forderung von einem
Gläubiger angemeldet, der verpflichtet ist, seine Buchhaltung gemäß Sondervorschrift ( das slowakische Gesetz Nr.
431/2002 GBl. über die Buchhaltung im Wortlaut späterer Vorschriften ) zu führen, so fügt er seiner Anmeldung
auch eine Erklärung bei, daβ er diese Forderung in seinen buchhalterischen Unterlagen führt. Sollte dies nicht
geschehen, so ist der Insolvenzverwalter verpflichtet, die in der Anmeldung beanspruchte Forderung abzulehnen.
Wird eine nichtfinanzielle Forderung eingereicht, so ist der Anmeldung ein Sachverständigengutachten beizufügen,
in welchem der Wert der nichtfinanziellen Forderung bestimmt wird. Wird einer solchen nichtfinanziellen Forderung
kein derartiges Sachverständigengutachten beigefügt, so wird die Anmeldung der nichtfinanziellen Forderung im
Insolvenzverfahren nicht berücksichtigt. Verfügt der Gläubiger auf dem Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik
über keinen Wohn- oder anderen Sitz bzw. eine organisatorische Einheit seines Unternehmens, so ist er dazu
verpflichtet, in der Anmeldung einen solchen Vertreter für die Zustellung von Schriftsätzen anzuführen, der einen
Wohnsitz oder einen Sitz auf dem Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik hat; er hat der Anmeldung auch solche
Urkunden beizufügen, die belegen, daβ der von ihm benannte Vertreter die Vollmacht zum Empfang der
Schriftsätze angenommen hat. Bestimmt der Gläubiger keinen solchen Vertreter für die Zustellung der Schriftsätze
hat, so werden ihm die Schriftsätze nur durch Veröffentlichung in den slowakischen Handelsmitteilungen zugestellt.
Weder der Insolvenzverwalter noch das Gericht sind dazu verpflichtet, den Gläubiger zur Ergänzung oder Korrektur
einer unvollständigen oder unrichtigen Anmeldung aufzufordern.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Beschluss kann keine Berufung eingelegt werden ( § 198 Abs. 1 und § 22
Abs. 3 des ZoKR ). Die Wirksamkeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens tritt mit der Veröffentlichung dieses
Beschlusses in den slowakischen Handelsmitteilungen ( § 23 Abs. 1 ZoKR ) ein. Laut § 15a der slowakischen
Zivilprozessordnung ( im Weiteren nur noch als "O.s.p." zitiert ) ist der Teilnehmer eines Insolvenzverfahrens aus
Gründen gemäß § 14 Abs. 1 der O.s.p. berechtigt, gegenüber dem Richter, der die Sache verhandeln und
entscheiden soll, spätestens bis zum Ablauf der Frist für die Anmeldung der Forderungen den Vorwand der
Voreingenommenheit zu erheben. Auf später erhobene Einwände, auf wiederholt aus dem gleichen Grunde
vorgebrachte Einwendungen - sofern ein übergeordnetes Gericht bereits über diese befand - und vor allem auf
Einwände, die sich einzig und allein auf die Vorgehensweise des Richters bei dessen Handlungen in der
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Einwände, die sich einzig und allein auf die Vorgehensweise des Richters bei dessen Handlungen in der
verhandelten Sache beziehen, nimmt das Gericht keine Rücksicht ( § 197 Abs. 6 Satz zwei und drei des ZoKR ).

Kosice, den 11. Juli 2017

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – Komplementär

K017121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Hudáková v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gagarinovo námestie 8, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.5.1958
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32 OdK 20/2017 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32 OdK 20/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Helena
Hudáková v konkurze, Gagarinovo námestie 8, 040 12 Košice, nar. 25. 5. 1958 týmto zverejňuje číslo účtu
v spoločnosti Tatrabanka a. s. č. SK4211000000002621723120 na účel zloženia kaucie pri popieraní pohľadávok
veriteľov.

V Košiciach, dňa 11. 7. 2017

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K017122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: G.&V. Services - Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 911 875
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing., PhD. Alexandra Chapčáková
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9K/17/2008 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/17/2008
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca úpadcu: G.&V. Services - Slovakia, s.r.o., Markušovská cesta 4,
052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35 911 875, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn.
9K/17/2008, zvoláva v súlade s ust. § 34 ZKR opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii
správcu v Košiciach, ul. Holubyho 12 dňa 7.8.2017 o 13.00 hod. Program schôdze: 1. Otvorenie, 2. Správa o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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správcu v Košiciach, ul. Holubyho 12 dňa 7.8.2017 o 13.00 hod. Program schôdze: 1. Otvorenie, 2. Správa o
činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov, 4. Rôzne, 5. Záver. Pri prezentácii
veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa
preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

K017123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Liptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 342, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2016 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V právnej veci úpadcu Mária Liptáková, nar. 08.01.1961, trvale bytom Veľká Ida 342, 044 55 Veľká Ida, na majetok
ktorej bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32K/30/2016 zo dňa 19.12.2016 zvoláva
podľa ust. § 34 ZKR opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu podstaty - ul.
Holubyho 12, Košice dňa 7.8.2017 o 13.30 hod. Program schôdze: 1. Otvorenie, 2. Správa o činnosti správcu a
stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ZKR, 4. Rozhodovanie o výmene správcu
podľa § 36 ZKR, 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty

K017124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Billý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Kope 278/69, 040 16 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2016 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V právnej veci úpadcu Roland Billý, nar. 31.10.1986, trvale bytom Na Kope 278/69, 040 16 Košice, na majetok
ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31K/7/2016-81 zo dňa 6.6.2016
zvoláva podľa ust. § 34 ZKR opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu podstaty ul. Holubyho 12, Košice dňa 7.8.2017 o 14.00 hod. Program schôdze: 1. Otvorenie, 2. Správa o činnosti správcu a
stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ZKR, 4. Rozhodovanie o výmene správcu
podľa § 36 ZKR, 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

234

Obchodný vestník 134/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.07.2017

K017125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kapsdorferová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova ul. 2006/16, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/68/2016 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/68/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V právnej veci úpadcu Monika Kapsdorferová, nar. 20.08.1967, trvale bytom Hurbanova ul. 2006/16, 052 01
Spišská Nová Ves, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.
26K/68/2016-109, zo dňa 5.1.2017 zvoláva podľa ust. § 34 ZKR opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať v kancelárii správcu podstaty - ul. Holubyho 14, Košice dňa 7.8.2017 o 14.30 hod. Program schôdze: 1.
Otvorenie, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107
ZKR, 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR, 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením
na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty

K017126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRH spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moldavská 8, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 976 387
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/30/2016 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/30/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty úpadcu PRH spol. s r.o., Moldavská 8, 040 11 Košice, IČO: 43 976 387, na
majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26K/30/2016, zo dňa
4.11.2016, zvoláva podľa ust. § 34 ZKR opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii
správcu podstaty - ul. Holubyho 14, Košice dňa 7.8.2017 o 15.00 hod. Program schôdze: 1. Otvorenie, 2. Správa o
činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba veriteľského výboru podľa § 37 ZKR, 4. Rozhodovanie
o výmene správcu podľa § 36 ZKR, 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
výpis z obchodného registra. Zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.
Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty

K017127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Olejník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 6723/39, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2015 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4K/8/2015
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 03.12.2015 sp. zn.: 4K/8/2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku dňa 09.12.2015 (OV č.236/2015, K026742), súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Martin Olejník,
nar. 12.09.1976, bytom Švábska 6723/39, 080 05 Prešov. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu majetku
úpadcu ustanovený JUDr. Slavomír Dubjel, správca, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov.

Týmto správca v súlade s § 96 a § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) v zákonnej 45 dňovej lehote
plynúcej odo dňa uplynutia lehoty na podanie námietok voči zoznamu pohľadávok proti podstate zostavil
nasledovný

Návrh konečného rozvrhu výťažku

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 24.11.2015, sp.zn.: 4K/8/2015 súd začal konkurzné konanie
voči dlžníkovi Martin Olejník, nar. 12.09.1976, bytom Švábska 6723/39, 080 05 Prešov.

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 03.12.2015 sp. zn.: 4K/8/2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku dňa 09.12.2015 (OV č.236/2015, K026742), súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Martin Olejník, nar.
12.09.1976, bytom Švábska 6723/39, 080 05 Prešov. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu majetku úpadcu
ustanovený JUDr. Slavomír Dubjel, správca, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov.

Zverejnením v Obchodnom vestníku SR č. OV 242/15 zo dňa 17.12.2015 (K027359) správca zverejnil
Súpis všeobecnej podstaty. Správca svojím zverejnením v Obchodnom vestníku SR č. OV 89/17 (K010385) zo dňa
11.05.2017 zverejnil Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku. V zmysle uvedeného,
Súpis všeobecnej podstaty tvoria nasledovné položky:

1. Poradové číslo súpisovej zložky: 1
Opis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Evidenčný register: Súpisová hodnota: 2.500 Eur (Peňažná pohľadávka)

1. Poradové číslo súpisovej zložky: 2
Opis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu
Celková suma: 724,36 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mena: Eur
Právny dôvod vzniku: § 72 ods. 2 ZKR - zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie obdobie jún 2016 až marec 2017
Súpisová hodnota: 724,36 Eur
Deň zapísania majetku do súpisu 05.05.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR

1. Poradové číslo súpisovej zložky: 3
Opis súpisovej zložky: Nespotrebovaná časť preddavku
Zostatková suma: 663,88 Eur
Mena: Eur
Právny dôvod vzniku: Nespotrebovaná časť preddavku
Číslo účtu: IBAN IBAN SK80 0900 0000 0050 8156 1231
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 05.05.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno d) ZKR

V konkurze nebol žiaden majetok, ktorý by tvoril oddelenú podstatu.

Do konkurzu si prihlásili svoje pohľadávky nasledujúci veritelia:

Por. č. Veriteľ

Číslo pohľadávky

Prihlásená suma

Zistená suma

1.
2.
3.
4.
5.

BENCONT INVESTMENTS, s.r.o.,
Československá obchodná banka, a.s.
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská republika – Krajský súd v BA

1/1
2/1
3/1
4/1 – 4/2
5/1 – 5/2

5.449,59 €
3.162,16 €
11.306,30 €
942,60 €
73,02 €

5.449,59 €
3.162,16 €
11.306,30 €
942,60 €
73,02 €

6.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
(pozn.: prihláška podaná po základnej prihlasovacej lehote)

6/1 – 6/2

3.359,46 €

3.359,46 €

7/1 – 7/2

7.174,80 €

7.174,80 €

31.467,93 €

31.467,93 €

7.

Spolu:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

237

Obchodný vestník 134/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.07.2017

Rozvrhová časť

I. Výťažok

1. Súpisová zložka majetku: iná majetková hodnota – zostatok v pokladni
Hodnota súpisovej zložky: 2.500 Eur
Speňaženie: úhrada na správcovský účet
Výťažok: 2.500 Eur

1. Súpisová zložka majetku: iná majetková hodnota – zrážky zo mzdy úpadcu
Hodnota súpisovej zložky: 724,36 Eur
Speňaženie: úhrada na správcovský účet
Výťažok: 724,36 Eur

1. Súpisová zložka majetku: nespotrebovaná časť preddavku
Hodnota súpisovej zložky: 663,88 Eur
Speňaženie: úhrada na správcovský účet
Výťažok: 663,88 Eur

SPOLU suma výťažku zo všeobecnej podstaty: 3.888,24 €

II. Pohľadávky proti podstate

1. Pohľadávka proti podstate:
Právny dôvod: Poštové náklady správcu od vyhlásenia konkurzu
Celá suma: 78,65 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: priebežne
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: priebežne
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

1. Pohľadávka proti podstate:
Právny dôvod: Poplatok za vedenie správcovského účtu a daň z úroku od vyhlásenia konkurzu spolu s náhradou
bankových výdavkov do zrušenia konkurzu
Celá suma: 138,40 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: priebežne
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: priebežne
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

1. Pohľadávka proti podstate:
Právny dôvod: poskytnutie informácii pri zisťovaní majetku úpadkyne
Celá suma: 24,00 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 17.12.2015
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 30.12.2015
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

1. Pohľadávka proti podstate:
Právny dôvod: podanie správy o úpadcovi
Celá suma: 30,00 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 16.12.2015
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 30.12.2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ pohľadávky proti podstate: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

1. Pohľadávka proti podstate:
Právny dôvod: podanie správy o úpadcovi
Celá suma: 30,00 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 16.12.2015
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 18.12.2015
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63
Bratislava, IČO: 36 854 140
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

1. Pohľadávka proti podstate:
Právny dôvod: preplatenie nákladov – kancelárske potreby
Celá suma: 97,27 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 29.01.2016
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 29.01.2016
Veriteľ pohľadávky proti podstate: ŠEVT a.s., so sídlom Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 331 131
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

1. Pohľadávka proti podstate:
Právny dôvod: paušálna odmena správcu do konania 1. schôdze veriteľov
Celá suma: 796,66 Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 16.03.2016
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 15.04.2016
Veriteľ pohľadávky proti podstate: JUDr. Slavomír Dubjel, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

1. Pohľadávka proti podstate:
Právny dôvod: paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma: 120,00 Eur ( zvýšené o 20 % - DPH)
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 31.03.2017
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 31.03.2017
Veriteľ pohľadávky proti podstate: JUDr. Slavomír Dubjel, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

1. Pohľadávka proti podstate:
Právny dôvod: paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma: 120,00 Eur ( zvýšené o 20 % - DPH)
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 30.04.2017
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 30.04.2017
Veriteľ pohľadávky proti podstate: JUDr. Slavomír Dubjel, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

1. Pohľadávka proti podstate:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod: paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma: 120,00 Eur ( zvýšené o 20 % - DPH)
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 31.05.2017
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 10.05.2017
Veriteľ pohľadávky proti podstate: JUDr. Slavomír Dubjel, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

1. Pohľadávka proti podstate:
Právny dôvod: paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma: 120,00 Eur ( zvýšené o 20 % - DPH)
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 10.05.2017
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: priebežne
Veriteľ pohľadávky proti podstate: JUDr. Slavomír Dubjel, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

1. Pohľadávka proti podstate:
Právny dôvod: paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma: 120,00 Eur ( zvýšené o 20 % - DPH)
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 10.05.2017
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: priebežne
Veriteľ pohľadávky proti podstate: JUDr. Slavomír Dubjel, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uspokojenie: 100 %

1. Pohľadávka proti podstate:
Právny dôvod: paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma: 120,00 Eur ( zvýšené o 20 % - DPH)
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 10.05.2017
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: priebežne
Veriteľ pohľadávky proti podstate: JUDr. Slavomír Dubjel, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

1. Pohľadávka proti podstate:
Právny dôvod: hotové výdavky – telekomunikačné výdavky od vyhlásenia konkurzu
Celá suma: 40,00 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: priebežne
Čas uspokojenia pohľadávky proti podstate: 10.05.2017
Veriteľ pohľadávky proti podstate: JUDr. Slavomír Dubjel, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

1. Pohľadávka proti podstate:
Právny dôvod: Odmena z výťažku (zrážky zo mzdy)
Celá suma: 43,46 Eur ( zvýšené o 20 % - DPH)
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: priebežne
Veriteľ pohľadávky proti podstate: JUDr. Slavomír Dubjel, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

1. Pohľadávka proti podstate:
Právny dôvod: Odmena z výťažku (zabezpečenie hotovosti)
Celá suma: 150 Eur ( zvýšené o 20 % - DPH)
Čas vzniku pohľadávky proti podstate: 21.8.2013
Veriteľ pohľadávky proti podstate: JUDr. Slavomír Dubjel, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: -

1. Pohľadávka proti podstate:
Právny dôvod: Súdny poplatok za konkurzné konanie
Celá suma: 3,00 Eur
Veriteľ pohľadávky proti podstate: Okresný súd Prešov – Slovenská republika
Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej zložke majetku: Uspokojenie: 100 %

Na záver týmto správca oznamuje, že v zákonnej 30 dňovej lehote, uplynutej od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok vo vydaní Obchodného vestníka č. OV 89/2014 zo dňa 11.05.2017 (K010386), neboli
u správcu uplatnené žiadne odôvodnené námietky voči zoznamu pohľadávok proti podstate.

SPOLU suma pohľadávok proti podstate: 2.151,44 EUR.

III. Rozvrh výťažku

III. Rozvrh výťažku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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-

Výťažok spolu: 3.888,24 Eur

-

Pohľadávky proti podstate spolu: 2.151,44 Eur

-

Suma výťažku určená na uspokojenie prihlásených pohľadávok veriteľov: 1.736,80 Eur

-

Prihlásené pohľadávky veriteľov spolu: 31.467,93 Eur

-

Percentuálny pomer uspokojenia: 5,52 %

Por. č.

Veriteľ

Číslo pohľadávky

Zistená suma

Uspokojenie

1.
2.
3.
4.
5.

BENCONT INVESTMENTS, s.r.o.,
Československá obchodná banka, a.s.
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Slovenská konsolidačná, a.s..
Slovenská republika – Krajský súd v BA

1/1
2/1
3/1
4/1 – 4/2
5/1 – 5/2

5.449,59 €
3.162,16 €
11.306,30 €
942,60 €
73,02 €

300,78 €
174,53 €
624,02 €
52,02 €
4,03 €

6.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

6/1 – 6/2

3.359,46 €

185,42 €

7.

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
(pozn.: prihláška podaná po základnej prihlasovacej lehote)

7/1 7/2

396,00 €
7.174,80 €

IV. Lehota na schválenie a poučenie

Podľa ustanovení § 96 ods. 5 ZKR a 101 ods. 1 ZKR správca podľa zostaveného zoznamu pohľadávok proti
podstate a uplatnených námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu.

V súlade s vyššie uvedeným, správca určuje zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu konečného
rozvrhu výťažku lehotu 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku SR.

Príslušný orgán môže návrh konečného rozvrhu výťažku schváliť alebo neschváliť. Ak príslušný orgán
návrh konečného rozvrhu výťažku nechváli, správca bezodkladne predloží návrh konečného rozvrhu výťažku súdu,
ktorý rozhodne o jeho schválení. Správca bude rovnako postupovať aj v prípade, ak bude príslušný orgán nečinný.

S úctou

_____________________________
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JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K017128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Lešinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravská 40, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1980
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/19/2015 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/19/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30K/19/2015 zo dňa 9. júna 2015, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 113/2015 dňa 16. júna 2015 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Martin Lešinský, bytom Moravská 40, 040 01 Košice, narodený 27. júna 1980 (ďalej len „úpadca“) (ďalej len
„uznesenie“). Uznesením sp. zn.: 30K/19/2017 zo dňa 27.6.2017 ustanovil za správcu majetku úpadcu spoločnosť
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov,
IČO: 47 969 121, značka správcu S1742.
V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkuzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30 hod. do 11:30
hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je
možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom číslae 0911 731 454, prípadne na adrese kancelárie správcu
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: krizova@kpkr.sk.
V Prešove, dňa 10. júla 2017
KRÁLIK & PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie k. s.
JUDr. Ivana Križová Červenáková, komplementár

K017129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Koňak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamník 307, 053 22 Jamník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1977
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/12/2016 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/12/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 26K/12/2016 – 342 zo dňa 11. júla 2016, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 137/2016 dňa 18. júla 2016 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef
Koňak, bytom Jamník 307, 053 22 Jamník, narodený 18. marca 1977 (ďalej len „úpadca“)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Koňak, bytom Jamník 307, 053 22 Jamník, narodený 18. marca 1977 (ďalej len „úpadca“)
Uznesením sp. zn.: 26K/12/2016 zo dňa 8.6.2017 ustanovil za správcu majetku úpadcu spoločnosť
KRÁLIK
&
PARTNERS,
konkurzy
a
reštrukturalizácie
k.s.,
sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov,
IČO: 47 969 121, značka správcu S1742.
V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkuzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30 hod. do 11:30
hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je
možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom číslae 0911 731 454, prípadne na adrese kancelárie správcu
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: krizova@kpkr.sk.
V Prešove, dňa 10. júla 2017
KRÁLIK & PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie k. s.
JUDr. Ivana Križová Červenáková, komplementár
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