Obchodný vestník 177/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.09.2017

K026723
Spisová značka: 6K/9/2007
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PhDr. Boris Čižmárik, nar.
25.08.1964, bytom Bošániho 5, 841 01 Bratislava, správcom ktorého je I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1436, o návrhu obchodnej spoločnosti
I & R SERVICES, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 45 465 100, na vstup do konkurzného
konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: I & R SERVICES, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08
Bratislava, IČO: 45 465 100, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Fish buffet s.r.o., so sídlom
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO: 30 774 756, v rozsahu prihlásenej pohľadávky v celkovej výške 1040,13
Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.9.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026724
Spisová značka: 6R/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Sanford s.r.o., so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811
02 Bratislava, IČO: 47 450 835, zapísaného v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 96653/B,
o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Sanford s.r.o., so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava,
IČO: 47 450 835, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu
rozhodol
Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: Sanford s.r.o., so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava,
IČO: 47 450 835 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 22.08.2017, ktorý je prílohou tohto
uznesenia.
Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: Sanford s.r.o., so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, IČO: 47
450 835.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.9.2017
Mgr. Angela Balázsová, Sudca
K026725
Spisová značka: 6K/55/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Richard Randík, nar. 26.01.1966,
bytom Bohúňova 3601/32, 811 04 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom
kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S1451, o návrhu obchodnej spoločnosti Prima banka
Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, práv. zast.: SEDLAČKO & PARTNERS,
s.r.o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, na vstup do konkurzného konania
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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Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010
11 Žilina, IČO: 31 575 951, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 249.221,93 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.9.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026726
Spisová značka: 2K/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Milan Kuki, nar. 26.05.1979, bytom
Palackého 6, 811 02 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie Laurinská
3/A, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1636 o návrhu na odvolanie správcu
rozhodol

Súd odvoláva : LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S
1636 z funkcie správcu úpadcu Milan Kuki, nar. 26.05.1979, bytom Palackého 6, 811 02 Bratislava, občan SR
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 8.9.2017
JUDr. Katarína Bartalská,
K026727
Spisová značka: 6OdK/67/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Malenovská, nar. 24.12.1969, trvale bytom
Slowackého 43, 821 04 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eva Malenovská, nar. 24.12.1969, trvale bytom Slowackého
43, 821 04 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S1313.
IV.
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
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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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.
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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 /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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.

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 § 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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Bratislava I dňa 6.9.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026728
Spisová značka: 2K/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - úpadcu: Milan Kuki, nar. 26.05.1979, bytom Palackého 6, 811
02 Bratislava, občan SR, o návrhu na povolenie oddlženia
rozhodol

Dlžníka Milan Kuki, nar. 26.05.1979, bytom Palackého 6, 811 02 Bratislava, občan SR, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.9.2017
JUDr. Katarína Bartalská,
K026729
Spisová značka: 6OdK/68/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Gajdová, nar. 18.06.1979, trvale bytom
Blagoevova 6, 851 05 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martina Gajdová, nar. 18.06.1979, trvale bytom Blagoevova
6, 851 05 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1836.

Ustanovuje správcu: P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, zn. správcu:

IV.
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
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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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.
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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 ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 336/2017 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
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 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
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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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 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Bratislava I dňa 11.9.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026730
Spisová značka: 3K/3/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eva Salačová, nar. 29.08.1962,
Betliarska 22, 851 07 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je LexCreditor k. s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava,
zn. správcu: S1636,
rozhodol
Súd o d v o l á v a LexCreditor k. s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S1636 z funkcie
správcu úpadcu: Eva Salačová, nar. 29.08.1962, Betliarska 22, 851 07 Bratislava, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.9.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026731
Spisová značka: 3K/3/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Salačová, nar. 29.08.1962, Betliarska 22, 851 07
Bratislava, občan SR, o oddlžení
rozhodol
Dlžníka Eva Salačová, nar. 29.08.1962, Betliarska 22, 851 07 Bratislava, občan SR, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.9.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026732
Spisová značka: 6K/22/2017
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Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Basia s.r.o., so sídlom Jelenia 1, 811 05 Bratislava I - Staré Mesto, IČO: 47 454 857
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Adam Puškár, so sídlom kancelárie Karpatská 5, 811 05 Bratislava,
zn. správcu: S1705, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1 500 €, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 52/2017, prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.9.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K026733
Spisová značka: 6K/22/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Basia s.r.o., so sídlom Jelenia 1, 811 05 Bratislava I
- Staré Mesto, IČO: 47 454 857, uznesením zo dňa 14.08.2017, č. k. 6K/22/2017-43, zastavil konkurzné konanie voči
dlžníkovi: Basia s.r.o., so sídlom Jelenia 1, 811 05 Bratislava I - Staré Mesto, IČO: 47 454 857, pre nedostatok
majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.9.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K026734
Spisová značka: 6R/3/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu IRO, s. r. o., so sídlom Cintorínska
22, 811 08 Bratislava, IČO: 34 132 121, správcom ktorého je JUDr. Oľga Karásková, so sídlom kancelárie Bajkalská
21/A, 821 01 Bratislava, zn. správcu: S 1357, rozhodol uznesením č. k. 6R/3/2014-523 zo dňa 01.08.2017 o povolení
vstupu veriteľa: CALLEGRA, s.r.o., so sídlom Súvoz 802, 911 01 Trenčín, IČO: 36 323 527, do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1,
14092 Praha 4 - Michle, IČO: 649 48 242. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.08.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.9.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K026735
Spisová značka: 6K/27/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: STREEDOS, s. r. o., so sídlom Kresánkova 7/B, 841
05 Bratislava, IČO: 46 434 178, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STREEDOS, s. r. o., so sídlom
Kresánkova 7/B, 841 05 Bratislava, IČO: 46 434 178, uznesením zo dňa 24.07.2017, č. k. 6K/27/2017-117, zastavil
konkurzné konanie voči dlžníkovi: STREEDOS, s. r. o., so sídlom Kresánkova 7/B, 841 05 Bratislava, IČO: 46 434
178, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.08.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.9.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K026736
Spisová značka: 2K/46/2013
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Eva Vrbiarová, nar. 14.03.1965,
bytom Fedáková 34, 841 02 Bratislava, správcom ktorého je: Mgr. Filip Osvald, so sídlom kancelárie Kominárska 2 4, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1362
rozhodol
Súd odvoláva : Mgr. Filip Osvald, so sídlom kancelárie Kominárska 2 - 4, 831 04 Bratislava, zn.
správcu: S 1362 z funkcie správcu úpadcu Eva Vrbiarová, nar. 14.03.1965, bytom Fedáková 34, 841 02 Bratislava,
občan SR.
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 4.9.2017
JUDr. Katarína Bartalská,
K026737
Spisová značka: 2K/46/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - úpadcu: Eva Vrbiarová, nar. 14.03.1965, bytom Fedáková 34,
841 02 Bratislava o návrhu na povolenie oddlženia
rozhodol
Dlžníka Eva Vrbiarová, nar. 14.03.1965, bytom Fedáková 34, 841 02 Bratislava, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.9.2017
JUDr. Katarína Bartalská,
K026738
Spisová značka: 6K/29/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ladislav Végh - podnikateľ v
reštauračnom stravovaní, s miestom podnikania Mánesovo námestie 8, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 11 787
988, správcom ktorého je Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S
1211, rozhodol uznesením č. k. 6K/29/2015-432 zo dňa 19.07.2017 o povolení vstupu 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 Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
42 499 500. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.08.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.9.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K026739
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
rozhodol
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Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Monika Martonová, Družstevná 2, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1325,
paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1 500 €, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 62/2017, prostredníctvom učtárne tunajšieho
súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.9.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K026740
Spisová značka: 8K/24/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: No Comment Group, s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO:
35 743 611, s uznesením č. k. 8K/24/2017- 142 zo dňa 29.06.2017, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné
konanie vedené na majetok dlžníka: No Comment Group, s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 743 611.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.08.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.9.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K026741
Spisová značka: 3K/83/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: REMISCH logistika s.r.o., so
sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 35 923 083, správcom ktorého je: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom
kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava, značka správcu S 405 o návrhu správcu na odvolanie správcu z funkcie
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava, značka
správcu S 405 z funkcie správcu úpadcu: REMISCH logistika s.r.o., so sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO:
35 923 083
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 8.9.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K026742
Spisová značka: 3K/53/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Pavol Gréner, nar. 27.11.1984, trvale
bytom Mamateyova 5, 851 04 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Veronika Kubriková, PhD., so sídlom Vajnorská
100/A, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1587 o návrhu na odvolanie správcu
rozhodol

Súd odvoláva : JUDr. Veronika Kubriková, PhD., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, zn.
správcu: S1587 z funkcie správcu úpadcu Pavol Gréner, nar. 27.11.1984, trvale bytom Mamateyova 5, 851 04
Bratislava, občan SR
Poučenie:
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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 8.9.2017
JUDr. Katarína Bartalská,
K026743
Spisová značka: 3K/53/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Gréner, nar. 27.11.1984, trvale bytom
Mamateyova 5, 851 04 Bratislava, občan SR o návrhu na povolenie oddlženia
rozhodol
Dlžníka Pavol Gréner, nar. 27.11.1984, trvale bytom Mamateyova 5, 851 04 Bratislava, občan SR oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.9.2017
JUDr. Katarína Bartalská,
K026744
Spisová značka: 2K/6/2017
Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miriam Boborovej
Sninskej a členiek JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
Valéria Némethová, nar. 28.02.1974, Chrastince 34, 991 08 Chrastince, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu
Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2K/6/2017-19 zo dňa 28. februára 2017, takto
rozhodol

Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2K/6/2017-19 zo dňa 28. februára 2017, p o t v r d z
u j e.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak
a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca
alebo procesný opatrovník,
d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).
Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej
inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,
a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP).
Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu
podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP).
Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak
a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na
príslušenstvo sa neprihliada,
b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje
dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho
konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b).
Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde
prvej inštancie ( § 422 ods. 1 a 2 CSP).
Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické
vzdelanie druhého stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou
založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo
člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

dňa 15.08.2017
JUDr. Miriam Boborová Sninská, predseda senátu
K026745
Spisová značka: 4K/26/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa MN REAL, spol. s r.o., so sídlom Na Pážiti
23/A, 831 01 Bratislava, IČO: 36 737 593, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 44545/B, zast. Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., so sídlom Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, IČO: 36
862 746 o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka PRŠIANSKA TERASA I, družstvo, so
sídlom Kollárova 4, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 50 091 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel: Dr, vložka č.: 478, predbežným správcom ktorého je JUDr. Pavol Vrška, so sídlom
kancelárie M.R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S 1255, o návrhu predbežného správcu na
predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy, takto
rozhodol
Súd nepredlžuje predbežnému správcovi lehotu na predloženie záverečnej správy.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.09.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K026746
Spisová značka: 4K/26/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa MN REAL, spol. s r.o., so sídlom Na Pážiti 23/A, 831 01
Bratislava, IČO: 36 737 593, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
44545/B, zast. Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., so sídlom Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, IČO: 36 862 746 o
návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka PRŠIANSKA TERASA I, družstvo, so sídlom
Kollárova 4, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 50 091 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel: Dr, vložka č.: 478, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka PRŠIANSKA TERASA I, družstvo, so sídlom Kollárova 4,
974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 50 091 221.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Pavla Vršku, so sídlom kancelárie 990
01 Veľký Krtíš, M.R. Štefánika 2, značka správcu S 1255.
III.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. 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.
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. 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. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 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).
4. 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).
5. 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).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. 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 uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.09.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K026747
Spisová značka: 26OdK/1/2017
OZNAM
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Farkašovský, nar.: 17.02.1939, bytom Gerlachovská č.
1, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu a oddlženie o odvolaní navrhovateľa -dlžníka uverejňuje
uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. 2CoKR/24/2017 - 16 zo dňa 27.7.2017 takto
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr.
Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Farkašovský, nar. 17.2.1939,
Gerlachovská č. 1, 040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu a oddlženie, o odvolaní navrhovateľa - dlžníka
proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 9.5.2017 sp.zn. 26OdK/1/2017-16 takto
rozhod ol:
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Odvolanie o d m i e t a .

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.). Dovolateľ
musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané
advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).

V Košiciach 27. júla 2017
JUDr. Vladimír Hrib, PhD.
predseda senátu
JUDr. Janka Kočišová
člen senátu
JUDr. Slávka Maruščáková
člen senátu

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Andrea Pohančeníková
V Košiciach, dňa 30.8.2017

Okresný súd Košice I dňa 30.8.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K026748
Spisová značka: 26K/21/2017
Spisová značka : 26K/21/2017

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

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)

Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice

proti odporcovi (žalovanému)
511 772

KOPSTAV, s.r.o., so sídlom Hutnícka 2713/10, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 45

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 22.09.2017 o 13:00 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 26B,

1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 6.9.2017

Okresný súd Košice I dňa 6.9.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K026749
Spisová značka: 26K/21/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: KOPSTAV, s.r.o., so sídlom Hutnícka 2713/10, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 45
511 772 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie
Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu: S832.
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
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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 6.9.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K026750
Spisová značka: 26K/25/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Eva Ragányová, rod.
Christová, nar. 16.08.1961, bytom Kuzmányho 1190/35, 040 01 Košice, zast. JUDr. Martin Fabián, advokát, Štúrova
20, 040 01 Košice o odvolaní správcu takto
rozhodol

Odvoláva správcu podstaty: prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., so sídlom kancelárie: Werferova 3, 040 11 Košice, zn.
správcu: S1473.
Zvoláva schôdzu veriteľov na deň 12. októbra 2017 o 09.30 hod., v budove Okresného súdu Košice I, pracovisko
Tichá 21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s nasledovným programom:
a)

schválenie návrhu na nového správcu.

Odvolanému správcovi podstaty prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., so sídlom kancelárie: Werferova 3, 040 11 Košice,
zn. správcu: S1473 u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na základe
rozhodnutia schôdze veriteľov bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol
mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 6.9.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K026751
Spisová značka: 31K/21/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: CÍPANA s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Poľská 4, 040 01 Košice-Juh,
IČO: 47 348 780, v zastúpení: Miroslav Petro, narodený: 25.04.1981, bytom: Školská 3, 044 42 Rozhanovce likvidátor, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: CÍPANA s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Poľská 4,
040 01 Košice-Juh, IČO: 47 348 780 pre nedostatok majetku dlžníka.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a
to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 11.9.2017
JUDr. Július Tóth,
K026752
Spisová značka: 31K/7/2011
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou,
so sídlom: Obrancov mieru 9, 045 16 Moldava nad Bodvou, IČO: 00 000 426, o návrhu navrhovateľa: ENVIRONMAN
s.r.o., so sídlom: Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 618 730, práv. zastúpený: JUDr. Marek Radačovský,
so sídlom: Žriedlová 3, 040 01 Košice, IČO: 35 553 961, na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: ENVIRONMAN s.r.o., so sídlom: Národná 9,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 618 730 namiesto pôvodného veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom:
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 v časti postúpenej pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok pod č.
D/1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 11.9.2017
JUDr. Július Tóth,
K026753
Spisová značka: 31OdK/74/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Gabriela Jarinová, narodená: 22.08.1971, bytom: Kusín
92, 072 32 Kusín, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Gabriela Jarinová, narodená: 22.08.1971, bytom: Kusín 92,
072 32 Kusín.
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II.
Zbavuje dlžníka: Gabriela Jarinová, narodená: 22.08.1971, bytom: Kusín 92, 072 32 Kusín, ktoré
môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

K o n k u r z uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Timonova 13, 040
01 Košice, zn. správcu: S1731.
V.
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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
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.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach, a to
písomne v troch vyhotoveniach. (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania (§ 127 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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).
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
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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
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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

23

Obchodný vestník 177/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.09.2017

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
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
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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 zákona č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 11.9.2017
JUDr. Július Tóth,
K026754
Spisová značka: 31OdK/30/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Zita Greňová, narodená: 24.11.1973,
bytom: Zdoba 190, 044 41 Sady nad Torysou, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu takto
rozhodol
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1790 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-133/2017 správcovi podstaty, JUDr. Lukáš
Michaľov, PhD., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1790 na účet č. SK89 8360 5207
0042 0441 6233, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 11.9.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K026755
Spisová značka: 31OdK/44/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Richard Schmidt, narodený: 13.06.1988,
bytom: Na Hájiku 52, 040 13 Košice, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu takto
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rozhodol
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zn.
správcu: S898 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-191/2017 správcovi podstaty, JUDr. Igor Varga,
so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S898 na účet č. SK48 0200 0000 0000
2254 0622, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 11.9.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K026756
Spisová značka: 32OdK/72/2017

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Marián Litavský, narodený: 10.03.1978, bytom: Porúbka
50, 072 61 Porúbka, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marián Litavský, narodený: 10.03.1978, bytom: Porúbka 50, 072
61 Porúbka.
II.
Zbavuje dlžníka: Marián Litavský, narodený: 10.03.1978, bytom: Porúbka 50, 072 61 Porúbka,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie: Štefániková 76, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1763.
V.
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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
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.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach, a to
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písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného
sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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).
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
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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)
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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 11.9.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K026757
Spisová značka: 32OdK/73/2017
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jozef Sabol, narodený: 29.08.1967, bytom: Národná
trieda 84, 040 01 Košice, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Sabol, narodený: 29.08.1967, bytom: Národná trieda 84,
040 01 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Jozef Sabol, narodený: 29.08.1967, bytom: Národná trieda 84, 040 01 Košice,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
kancelárie Štúrova 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1742.
V.
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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
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.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach, a to
písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného
sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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).
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;
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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
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
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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
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
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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 11.9.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K026758
Spisová značka: 27OdK/35/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Molnár, nar. 22.10.1961, bytom Kalná nad Hronom,
SNP č. 699/74, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Michal Molnár M - BAV, so sídlom Kalná nad
Hronom, Dlhá č. 67/68, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č.
12, IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Molnár, nar. 22.10.1961, bytom Kalná nad Hronom, SNP č. 699/74.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie: Levice, Ľ. Štúra č. 19.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), na predpísanom
tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn.
27OdK/35/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( §
28 ods. 6 ZoKR ). 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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto
rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
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ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: Michal Molnár, nar. 22.10.1961, bytom Kalná nad Hronom, SNP č. 699/74, spôsobom
v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 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.
VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). 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 )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR 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.
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.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 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 v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa
neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada.
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
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
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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 ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. 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 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, 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.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR 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.
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V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR 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 § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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
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

36

Obchodný vestník 177/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.09.2017

zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR 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 § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 8.9.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K026759
Spisová značka: 31OdK/70/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Milan Laca, nar. 15.11.1958, bytom Saratovská 2922/39,
934 05 Levice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Milan Laca, nar. 15.11.1958, bytom Saratovská
2922/39, 934 05 Levice, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Milan Laca, nar. 15.11.1958, bytom Saratovská 2922/39, 934 05 Levice.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, Nitra, značka správcu: S1316 .
III. Vyzýva veriteľov, 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 zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú
uvedené v prílohách vyhlášky MS 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
MS SR (www.justice.gov.sk <http://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 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 podľa § 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) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
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, 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
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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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.
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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Okresný súd Nitra dňa 8.9.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K026760
Spisová značka: 31OdK/71/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Štefan Gašparovský, nar. 25.8.1966, bytom Šurianska 5,
940 02 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Štefan Gašparovský, nar. 25.8.1966, bytom
Šurianska 5, 940 02 Nové Zámky, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Štefan Gašparovský, nar. 25.8.1966, bytom Šurianska 5, 940 02 Nové
Zámky.
II. Ustanovuje správcu Ing. Mária Budniková, so sídlom kancelárie Mariánska 6, Nitra značka správcu: S1413. .
III. Vyzýva veriteľov, 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 zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 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, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú
uvedené v prílohách vyhlášky MS 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
MS SR (www.justice.gov.sk <http://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 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 podľa § 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) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
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
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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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, 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
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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 Nitra dňa 8.9.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K026761
Spisová značka: 31K/6/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu : Ladislav Círia, nar. 16.10.1963, bytom
941 42 Veľké Lovce 251, fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom: Ladislav Círia Reštaurácia
PODHÁJ, s miestom podnikania 941 42 Veľké Lovce 251, IČO: 36 924 229, o sťažnosti dlžníka voči uzneseniu
č.k.31K/6/2014-487 zo dňa 04.05.2017 v znení opravného uznesenia č.k. 31K/6/2014-531 zo dňa 07.08.2017 takto
rozhodol
Súd sťažnosť dlžníka 17.05.2017 zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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Okresný súd Nitra dňa 8.9.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K026762
Spisová značka: 31OdK/32/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Marián Hosťovecký, nar. 7.8.1975
bytom Nábrežná 99, 940 02 Nové Zámky, ktorého správcom je : Prvý správcovský dom, k.s., adresa kancelárie
Farská 33, 949 01 Nitra, S1131, o doplnení rozhodnutia takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi Prvý správcovský dom, k.s., adresa kancelárie Farská 33, 949 01 Nitra, 20% DPH k
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu, v sume 100,00 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného sporového poriadku).
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti (§ 244
Civilného sporového poriadku).
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné ( § 245 Civilného sporového poriadku ).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.9.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K026763
Spisová značka: 27K/15/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Daša Grillová, nar.
16.03.1978, bytom Levice, Tyršova č. 2353/11, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom
kancelárie Nitra, Radlinského č. 5, uznesením č.k. 27K/15/2016-589 zo dňa 20.06.2017 p o v o l i l vstup nového
veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11
Bratislava, IČO: 35 815 256, s prihlásenou pohľadávkou v sume 5.742,04 eura. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 12.07.2017.

Okresný súd Nitra dňa 11.9.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K026764
Spisová značka: 31K/24/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Československé úvěrní družstvo, IČO: 649 468 51, so
sídlom Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, organizačná zložka
Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko, IČO: 36 866 750, so sídlom Metodova 7, 821 08 Bratislava,
zast. Mgr. Ľubomír Bugáň, advokát so sídlom Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
dlžníka : MILOLAD s.r.o., IČO: 46 968 628, so sídlom 952 01 Žitavce 31, takto
rozhodol
I. Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
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- 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.
II. Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III. Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie
nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca
do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo
zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia
konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest
odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).
IV. Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.9.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K026765
Spisová značka: 31K/24/2017
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K/24/2017
PREDVOLANIE
V spore navrhovateľa - veriteľa : Československé úvěrní družstvo, IČO: 649 468 51, so sídlom Gočárova třída
312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, organizačná zložka Československé úvěrní
družstvo, pobočka Slovensko, IČO: 36 866 750, so sídlom Metodova 7, 821 08 Bratislava, zast. Mgr. Ľubomír
Bugáň, advokát so sídlom Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : MILOLAD s.r.o., IČO: 46 968 628, so sídlom 952 01 Žitavce 31
predvolávame Vás na pojednávanie 30.10.2017 o 09.00 hod. na č.dv.17 , prízemie
na Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv.: 17 posch.: prízemie
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 CSP).
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 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
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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 Nitre, dňa 08.09.2017
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 8.9.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K026766
Spisová značka: 31K/24/2017
Spisová značka: 31K/24/2017
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
V spore navrhovateľa - veriteľa : Československé úvěrní družstvo, IČO: 649 468 51, so sídlom Gočárova třída
312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, organizačná zložka Československé úvěrní
družstvo, pobočka Slovensko, IČO: 36 866 750, so sídlom Metodova 7, 821 08 Bratislava, zast. Mgr. Ľubomír
Bugáň, advokát so sídlom Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : MILOLAD s.r.o., IČO: 46 968 628, so sídlom 952 01 Žitavce 31
súd nariadil pojednávanie
na deň
30.10.2017
o 09.00
-------------------------------------------------------------

hod.

na podpísanom súde v miestnosti č. dv.17/ prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
- Daňový úrad
- Ján Mičko
V Nitre, dňa 08.09.2017

Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
OKRESNÝ SÚD NITRA, Štúrova ul. 9, PSČ 949 68, 037/8841111, fax.: 037/8841191
e-mail: podatelnaOSNR@justice.sk <mailto:podatelnaOSNR@justice.sk>

Okresný súd Nitra dňa 8.9.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K026767
Spisová značka: 31K/64/2012
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : MAGMA KAMEŇ, s.r.o. "v
likvidácii", IČO: 36 547 689, so sídlom Skerešova 358, 951 95 Obyce, ktorého správcom je: Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., adresa kancelárie Štúrova 22, 949 01 Nitra, o návrhu navrhovateľa Prima banka Slovensko,
a.s., IČO: 31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, na vstup do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11
Žilina do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., IČO: 17 321 123, so sídlom
Vysoká 93, 810 00 Bratislava, s prihlásenými pohľadávkami v celkovej sume 38 081,69 eura.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, 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.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 11.9.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K026768
Spisová značka: 31K/41/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Miroslav Frajka, nar. 24.3.1960,
bytom Opatovecká 355, 951 97 Žitavany, ktorého správcom je: JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie L.
Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, z funkcie
správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.9.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K026769
Spisová značka: 2OdK/90/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marcel Strišovský, nar. 15.9.1969,
trvale bytom Bardejovská 1719/5, 060 01 Kežmarok, podnikajúci pod obchodným menom Marcel Strišovský, s
miestom podnikania Bardejovská 1719/5, 060 01 Kežmarok, IČO: 41 906 217, správcom ktorého je JUDr. Stela
Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Stely
Wildeovej, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
15.8.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 395/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.9.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K026770
Spisová značka: 2OdK/90/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marcel Strišovský, nar. 15.9.1969,
trvale bytom Bardejovská 1719/5, 060 01 Kežmarok, podnikajúci pod obchodným menom Marcel Strišovský, s
miestom podnikania Bardejovská 1719/5, 060 01 Kežmarok, IČO: 41 906 217, správcom ktorého je JUDr. Stela
Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
opravuje záhlavie uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2OdK/90/2017-32 zo dňa 28.8.2017, publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 6.9.2017, ktoré správne znie:
,, Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcel Strišovský, nar. 15.9.1969, trvale bytom
Bardejovská 1719/5, 060 01 Kežmarok, podnikajúci pod obchodným menom Marcel Strišovský, s miestom
podnikania Bardejovská 1719/5, 060 01 Kežmarok, IČO: 41 906 217, zastúpený Centrom právnej pomoci Kancelária Prešov, so sídlom Slovenská 40, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto“
opravuje I. výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2OdK/3/2017-20 zo dňa 2.6.2017, publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 9.6.2017, ktorý správne znie:
,, vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marcel Strišovský, nar. 15.9.1969, trvale bytom Bardejovská 1719/5, 060 01
Kežmarok, podnikajúci pod obchodným menom Marcel Striškovský, s miestom podnikania Bardejovská 1719/5, 060
01 Kežmarok, IČO: 41 906 217.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Okresný súd Prešov dňa 8.9.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K026771
Spisová značka: 2OdK/94/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Jozefčák, nar. 27.4.1982, trvale
bytom Hviezdoslavova 275/69, 059 16 Hranovnica, správcom ktorého je INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom
kancelárie Tatranská 611/150, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 48 003 506, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie Tatranská 611/150, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 48 003 506, preddavok vo
výške 500,- eur zložený dňa 21.8.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 423/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.9.2017
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JUDr. Tomáš Novák, sudca
K026772
Spisová značka: 2OdK/95/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Pitková - Kesterová, nar.
12.6.1979, trvale bytom 058 01 Poprad, správcom ktorého je Mgr. Dominik Pastier, so sídlom kancelárie 082 01
Drienovská Nová Ves 38, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Dominika
Pastiera, so sídlom kancelárie 082 01 Drienovská Nová Ves 38, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 21.8.2017
na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 421/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.9.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K026773
Spisová značka: 2OdK/96/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Bodnár, nar. 6.7.1958, trvale
bytom Švábska 37, 080 05 Prešov, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Bodnár, s miestom podnikania
Švábska 37, 080 05 Prešov, IČO: 30 239 982, správcom ktorého je JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie
Hlavná 19, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr.
Stanislava Oravca, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
21.8.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 417/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.9.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K026774
Spisová značka: 2OdK/97/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Dopirák, nar. 4.1.1966, trvale
bytom 065 43 Orlov 46, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Dopirák - EUROTRANS, s miestom podnikania
065 43 Orlov 46, IČO: 30 798 841, správcom ktorého je JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89,
080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Oľgy
Michalíkovej, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 22.8.2017
na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 425/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.9.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
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K026775
Spisová značka: 2K/38/2015
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Osvald, nar.
06.01.1980, bytom Sv. Anny 318/24, 065 03 Podolínec, správcom ktorého je JUDr. Ingrid Kovalčukovú, so sídlom
kancelárie Čajakova 1, 040 01 Košice, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, uznesením č.
k. 2K/38/2015-122 zo dňa 07.08.2017 z r u š i l konkurz na majetok úpadcu: Radoslav Osvald, nar. 06.01.1980,
bytom Sv. Anny 318/24, 065 03 Podolínec pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.08.2017.
Okresný súd Prešov dňa 11.9.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K026776
Spisová značka: 38K/26/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Mgr. Zuzany Kučíkovej, bytom
Bernolákova 352/23, 914 41 Nemšová , správcom ktorého je JUDr. Martina Poláčková, so sídlom kancelárie
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty doručený súdu dňa 22.07.2016, ktorého zámer zostaviť bol oznámený
zverejnením v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 22.4.2016 sa v r a c i a správcovi na
prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 8.9.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K026777
Spisová značka: 28K/54/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VIS MAIOR TILES, s. r. o. v konkurze
so sídlom Okrajová 959/2, 972 01 Bojnice, IČO 35 758 678, ktorého správcom je JUDr. Alojz Žitník so sídlom
kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S485, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu pre nedostatok majetku, uznesením č.k. 28K/54/2012-644 zo dňa 15.08.2017 zrušil konkurz pre nedostatok
majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.09.2017.

Okresný súd Trenčín dňa 11.9.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K026778
Spisová značka: 29R/1/2007
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
CBA Považská Bystrica, a.s. v konkurze so sídlom Tatranská 296, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 010 413,
ktorého správcom je JUDr. Peter Frajt so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, značka
správcu S1070, na návrh správcu uznesením č.k. 29R/1/2007-2959 zo dňa 21.04.2017 zrušil konkurz po splnení
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konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2017.

Okresný súd Trenčín dňa 17.5.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K026779
Spisová značka: 40R/1/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie voči dlžníkovi Púchovský mäsový priemysel, a. s. v
reštrukturalizácii so sídlom Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO 31 561 853, ktorého správcom je JUDr. Lukáš
Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, o určenie, či sa na podanie prihliada
ako na prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa FIMEX, spol. s r. o. so sídlom Do koutů 2073/1a, 143 00 Praha, Česká republika, IČO
61503657, zo dňa 07.08.2017, doručené správcovi dňa 09.08.2017, sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 8.9.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K026780
Spisová značka: 40R/1/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie voči dlžníkovi Púchovský mäsový priemysel, a. s. v
reštrukturalizácii so sídlom Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO 31 561 853, ktorého správcom je JUDr. Lukáš
Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, o určenie, či sa na podanie prihliada
ako na prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa WEBER CZ s. r. o. so sídlom Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, Česká republika, IČO 29212685,
zo dňa 04.08.2017, doručené správcovi dňa 09.08.2017, sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 8.9.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K026781
Spisová značka: 40R/1/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie voči dlžníkovi Púchovský mäsový priemysel, a. s. v
reštrukturalizácii so sídlom Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO 31 561 853, ktorého správcom je JUDr. Lukáš
Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, o určenie, či sa na podanie prihliada
ako na prihlášku, takto
rozhodol
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Na podanie veriteľa Indasia Gewürzwerk GmbH so sídlom Malbergerstrasse 19, 491124 Georgsmarienhütte,
Spolková republika Nemecko, IČO HRB110320, zo dňa 24.08.2017, doručené správcovi dňa 28.08.2017, sa
prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 8.9.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K026782
Spisová značka: 40R/1/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie voči dlžníkovi Púchovský mäsový priemysel, a. s. v
reštrukturalizácii so sídlom Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO 31 561 853, ktorého správcom je JUDr. Lukáš
Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, o určenie, či sa na podanie prihliada
ako na prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa Inopack Czech Republic s. r. o. so sídlom Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha, Česká republika,
IČO 62906887, zo dňa 08.08.2017, doručené správcovi dňa 14.08.2017, sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 8.9.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K026783
Spisová značka: 40R/1/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie voči dlžníkovi Púchovský mäsový priemysel, a. s. v
reštrukturalizácii so sídlom Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO 31 561 853, ktorého správcom je JUDr. Lukáš
Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, o určenie, či sa na podanie prihliada
ako na prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa PATEL, S.A.U. so sídlom Teuleria St. Martí Sescorts, 08511 Santa Maria de Corco, Barcelona,
Španielsko, IČO ES-A08242166, zo dňa 17.08.2017, doručené správcovi dňa 21.08.2017, sa prihliada ako na
prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 8.9.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K026784
Spisová značka: 40R/1/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie voči dlžníkovi Púchovský mäsový priemysel, a. s. v
reštrukturalizácii so sídlom Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO 31 561 853, ktorého správcom je JUDr. Lukáš
Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, o určenie, či sa na podanie prihliada
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ako na prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa K+S Czech Republic a. s. so sídlom Novodvorská 1062/12,
142 00 Praha 4 - Lhotka, Česká republika, IČO 45192405, zo dňa 22.08.2017, doručené správcovi dňa 28.08.2017,
sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 8.9.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K026785
Spisová značka: 40R/1/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie voči dlžníkovi Púchovský mäsový priemysel, a. s. v
reštrukturalizácii so sídlom Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO 31 561 853, ktorého správcom je JUDr. Lukáš
Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, o určenie, či sa na podanie prihliada
ako na prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa Miroslav Živora so sídlom 507 92 Úbislavice 55, Česká republika, zo dňa 22.08.2017, doručené
správcovi dňa 30.08.2017, sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 8.9.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K026786
Spisová značka: 40K/3/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu EMTZ, s. r. o. v konkurze so sídlom
Kpt. Jaroša 23, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36 340 570, ktorého správcom je JUDr. Mária Bustinová so
sídlom kancelárie Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172, o schválenie návrhu konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov takto
rozhodol
Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 171/2017 zo dňa 07.09.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.)
Okresný súd Trenčín dňa 11.9.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K026787
Spisová značka: 25K/10/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Monika Kitta, nar. 27.04.1976, Ul.
Františkánska č. 7403/3, 917 01 Trnava, správcom ktorého je: JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie: Korzo
Bélu Bartóka 5119/14F, Dunajská Streda, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, JUDr. Mariete Katona, so sídlom kancelárie: Korzo Bélu Bartóka
5119/14F, Dunajská Streda, paušálnu odmenu vo výške 479,91 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, 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; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.9.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K026788
Spisová značka: 25K/3/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Pažitka, nar. 12.06.1974,
Brestová 745/5, 919 27 Brestovany, právne zastúpený: JUDr. Andrej Kučera, advokát, SNP 6, 920 01 Hlohovec,
správcom majetku ktorého je JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany,
uznesením č. k. 25K/3/2016-154 zo dňa 09.08.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 16.08.2017 zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2017.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.9.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K026789
Spisová značka: 25K/28/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Juršták, nar. 22.04.1988,
Sotinská 1474/9, 905 01 Senica, správcom ktorého je JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája
14, Piešťany, uznesením č. k. 25K/28/2016-102 zo dňa 09.08.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
16.08.2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
05.09.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.9.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K026790
Spisová značka: 25K/18/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Súkromná stredná odborná škola - Magán
Szakközépiskola, IČO: 37 845 641, Trhovisko 2294/15, Dunajská Streda, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Súkromná stredná odborná škola - Magán
Szakközépiskola, IČO: 37 845 641, Trhovisko 2294/15, Dunajská Streda.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.9.2017
JUDr. Vincent Szabó, sudca
K026791
Spisová značka: 28K/10/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Forro - Plast s.r.o., Pentelská 22/24, 930 13
Trhová Hradská, IČO: 45 656 819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
26275/T, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Forro - Plast s.r.o., Pentelská 22/24, 930 13 Trhová Hradská, IČO: 45 656 819,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 26275/T, predbežného správcu: Mgr.
Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie: Štúrova 42, Šaľa 927 01.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú 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 zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.9.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K026792
Spisová značka: 28K/10/2017
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú
značku: 28K/10/2017
Upovedomenie o zrušení termínu pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa-veriteľa:
proti dlžníkovi:

Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
Forro - Plast s.r.o.
Pentelská 22/24, 930 13 Trhová Hradská
IČO: 45 656 819

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
Vám oznamuje, že pojednávanie, ktoré je vytýčené na deň 29.09.2017 o 08:30 hod. na č.dv.237 Okresného
súdu Trnava, sa ruší z dôvodu, že uznesením sp.zn. 28K/10/2017-268 zo dňa 07.09.2017 bol ustanovený
predbežný správca.
V Trnave, dňa 11.09.2017
JUDr.
Vincent Szabó
sudca
Za
správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.9.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K026793
Spisová značka: 28K/10/2017
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191
elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
Vybavuje/linka
28K/10/2017
OS Trnava/21200,517

Trnava
11.09.2017

VEC
Upovedomenie veriteľov o zrušení termínu pojednávania dňa 29.09.2017 o 08:30 hod.
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Forro - Plast s.r.o., Pentelská 22/24, 930 13
Trhová Hradská, IČO: 45 656 819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
26275/T, upovedomuje veriteľov označených v návrhu:
1.
2.

Slovenská republika- Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874,
3.
Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. Augusta č. 8 - 10, 813 63 Bratislava I.
o zrušení termínu pojednávania dňa 29.09.2017 o 08:30 hod. na č.dv. 237 Okresného súdu Trnava z
dôvodu, že uznesením sp.zn. 28K/10/2017-268 zo dňa 07.09.2017 bol ustanovený predbežný správca.

JUDr. Vincent Szabó
sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.9.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K026794
Spisová značka: 4R/1/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: REaMOS, spol. s r.o., so sídlom
Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 584 217, uznesením 4R/1/2014-786 zo dňa 19.5. 2017 povolil
vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná
63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
328.264,64 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 19-188. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť 13.6. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 11.9.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K026795
Spisová značka: 3OdK/77/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Frič, bytom Dielnice 794/14, 03484 Liptovské Sliače,
nar. 09.12.1976, podnikajúci pod obchodným menom Peter Frič, s miestom podnikania Dielnice 794/14, 03484
Liptovské Sliače, IČO: 37576291, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, Kollárova 2, 03101 Liptovský Mikuláš, o
oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Frič, bytom Dielnice 794/14, 03484 Liptovské Sliače,
nar. 09.12.1976.
II.
1730

Ustanovuje správcu: Insolvency services, k.s., so sídlom kancelárie: Dolný Kubín 02601, Radlinského

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, 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. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.

Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spôsobom uvedeným v článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 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
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
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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
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.
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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. 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.
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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 11.9.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K026796
Spisová značka: 3OdK/78/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Chupáňová, bytom Turie 272, 01312 Turie, nar.
05.10.1977, podnikajúci pod obchodným menom Monika Chupáňová, s miestom podnikania Bratislavská 279/3, 010
01 Žilina, IČO: 50411128, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, Národná 34, 01100 Žilina, o oddlžení dlžníka
konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Monika Chupáňová, bytom Turie 272, 01312 Turie, nar.
05.10.1977.
II.

Ustanovuje správcu: Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie: Žilina 01001, Sládkovičova 6.

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, 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. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom uvedeným v článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 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
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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
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
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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.
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,
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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.
Okresný súd Žilina dňa 11.9.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K026797
Spisová značka: 1K/12/2017
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 1K/12/2017
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PREDVOLANIE
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina
dlžníka:
AGENTÚRA 99 s.r.o., J. Greichmanna 1647, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 030 899
o návrh na vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 04.10.2017 o 10.00 hod.
na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
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 CSP).
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 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!
JUDr. Gabriela Bargelová
sudkyňa
V Žiline, dňa 31.8.2017
Za správnosť vyhotovenia: Jana Janušová
POUČENIE
Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie predvolania na nariadený termín pojednávania sa
považuje za rozhodný dátum nasledujúci deň po zverejnení predvolania v Obchodnom vestníku podľa § 19 ods. 1
písm. a) bod 1 zákona č. 7/2005 Z.z., v spojení s § 199 ods. 4 a §199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z., a to bez ohľadu
na iné spôsoby jeho doručenia (napr. poštou).

Okresný súd Žilina dňa 8.9.2017
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

64

Obchodný vestník 177/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.09.2017

K026798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kapičiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2016 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Marek Kapičiak, nar. 13.05.1984, trv. byt. 1. mája 45, 902 01 Pezinok, týmto
na základe záväzného pokynu UniCredit Leasing Slovakia a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO:
35 730 978 ako príslušného orgánu, udeleného dňa 21.8.2017, sp. zn. 2K/50/2016, doručeného správcovi dňa
24.8.2017, vyhlasujem verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledujúcich
podmienok:
VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ
I. Predmet súťaže
Predmetom súťaže je ponuka najvyššej kúpnej ceny samostatne, a to za každú hnuteľnú vec – nákladné vozidlo
ako samostatnú súpisovú položku.
Majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v obchodnom vestníku č. 32/2017 zo dňa
15.2.2017, a to pod súpisovou položkou č. 3 až č. 5 nasledovne:
3. hnuteľná vec: nákladné vozidlo PEUGEOT PARTNER FT 190C GCWJYB/./., kategória N1, VIN
VF3GCWJUB96157331, EČ PK219EA, rok výroby - 2005, farba čierna, súpisová hodnota 1250,- €,
4. hnuteľná vec: nákladné vozidlo FIAT DUCATO 3.0 JTD 17 H 250/DDMFC/CXL, kategória N1, VIN
ZFA25000001533618, EČ PK410CM, rok výroby - 2009, farba biela, súpisová hodnota 5000,- €,
5. hnuteľná vec: nákladné vozidlo FIAT DUCATO 2.0 JTD 244/AAMFA/AX, kategória N1, VIN
ZFA24400007579381, EČ PK566BT, rok výroby - 2005, farba biela, súpisová hodnota 750,- €,
II. Záväzná ponuka
Záujemca je povinný vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku. Obsahom záväznej ponuky musí
byť označenie súťaže, označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (FO - dátum narodenia a adresa
trvalého pobytu, PO – IČO a sídlo spoločnosti) a navrhovaná kúpna cena vyjadrená aj slovom.
Minimálna kúpna cena resp. najnižšie podanie sa stanovuje pri každej hnuteľnej veci samostatne, a to:
3. hnuteľná vec: nákladné vozidlo PEUGEOT PARTNER FT 190C GCWJYB/./., kategória N1, VIN
VF3GCWJUB96157331, EČ PK219EA, rok výroby - 2005, farba čierna, najnižšie podanie 910,- €,
4. hnuteľná vec: nákladné vozidlo FIAT DUCATO 3.0 JTD 17 H 250/DDMFC/CXL, kategória N1, VIN
ZFA25000001533618, EČ PK410CM, rok výroby - 2009, farba biela, najnižšie podanie 2625,- €,
5. hnuteľná vec: nákladné vozidlo FIAT DUCATO 2.0 JTD 244/AAMFA/AX, kategória N1, VIN
ZFA24400007579381, EČ PK566BT, rok výroby - 2005, farba biela, najnižšie podanie 375,- €,
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: "2K/50/2016 S 1555 - konkurz na majetok úpadcu Marek Kapičiak - súťaž na predaj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hnuteľných vecí – NEOTVÁRAŤ". Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu
osobne alebo ako zásielku najneskôr v 15-ty deň od uverejnenia oznámenia o konaní verejnej obchodnej súťaže
do 15.00 hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia. Na obálky
doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník
nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať. Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú
ponuku; ak doručí viac záväzných ponúk, bude sa prihliadať iba na ponuku s najvyššou navrhovanou kúpnou
cenou.
IV. Vyhodnotenie súťaže
Za úspešného účastníka v súťaži sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť
kúpnu zmluvu s dobou splatnosti kúpnej ceny nie dlhšou ako desať (10) dní.
Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, alebo v určenej lehote nezaplatí kúpnu cenu, správca
účastníka zo súťaže vyradí a ak bola uzavretá zmluva, odstúpi od nej. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka,
alebo ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten
účastník, ktorý splnil podmienky súťaže a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy,
kým nie je súťaž skončená. O vyhodnotení súťaže správca spíše záznam, ktorý bezodkladne doručí
príslušnému orgánu. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo jeho povereného
zamestnanca.
V. Skončenie súťaže
Súťaž sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno
považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu alebo nezaplatil kúpnu cenu,
a to ani po opätovnom vyhodnotení, alebo ak o zrušení rozhodol kedykoľvek do zaplatenia kúpnej ceny správca.
Pokiaľ je prvé kolo súťaže skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu predmetu súťaže, správca bezodkladne
vyhlási druhé, opakované kolo súťaže za obdobných podmienok ako prvé kolo súťaže.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v súťaži sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a
samotnú súťaž zrušiť, pri formálnych nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať účastníka na
doplnenie a vykonanie opravy a vyzvať účastníkov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom
dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia súťaž), ako aj predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Záväzný
výklad podmienok súťaže určuje správca.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu v každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. +421/2/20862132, poštou na adresu Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava, alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty kica@akmisik.sk. Správca neposkytuje informácie o
počte záujemcov, účastníkov ani doručených záväzných ponúk. Správca bude písomne informovať úspešných aj
neúspešných účastníkov, avšak až po skončení súťaže.

Mgr. Michal Kiča, správca

K026799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimo Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bieloruská 19, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1981
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.
Sídlo správcu:
Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/17/2017 S1496
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Okresný súd Bratislava I
8OdK/17/2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovi bola doručená súhrnná prihláška pohľadávok, ktoré správca zapísal do zoznamu pohľadávok, pričom
podľa § 28 ods. 3 ZKR sa zverejňujú nasledovné údaje zo zoznamu pohľadávok:
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra s prihlásenou súhrnnou sumou 1247,75 EUR,
zapísaná do zoznamu dňa 11.9.2017.
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. -správca

K026800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budiač Karol, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 11, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1957
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.
Sídlo správcu:
Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/14/2012 S1496
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/14/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca úpadcu
Ing. Karol Budiač, nar. 07.12.1957, bytom Hany Meličkovej 11, 841 05 Bratislava
oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu na adresu: Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca

K026801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brindzík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavný Dvor 897 / 14, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1955
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.
Sídlo správcu:
Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/19/2014 S1496
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/19/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca úpadcu
Miroslav Brindzík, nar. 04.01.1955, bytom Hlavný Dvor 897/14, 900 25 Chorvátsky Grob
oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu na adresu: Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca
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K026802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimo Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bieloruská 19, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1981
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.
Sídlo správcu:
Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/17/2017 S1496
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/17/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca dlžníka Robert Šimo, Bieloruská 19, Bratislava, 821 06 Bratislava
oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu a do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese: Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní
od 09:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 16:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel.č.: 0911 467 776 alebo
prostredníctvom emailu: rakba@dmpartner.sk
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca

K026803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šteiner Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jašíkova 365/17, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1968
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.
Sídlo správcu:
Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/61/2015 S1496
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/61/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca úpadcu
Ján Šteiner, nar. 02.11.1968, bytom Jašíkova 365/17, 821 03 Bratislava
oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu na adresu: Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca

K026804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WESTERN Group, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurgalova 2 / 0, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 425 036
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.
Sídlo správcu:
Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/95/2010 S1496
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/95/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca 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

68

Obchodný vestník 177/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.09.2017

WESTERN Group, s.r.o., so sídlom: Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 36 425 036
oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu na adresu: Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca

K026805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

KLUB PRIATEĽOV ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH - v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moskovská 19 / 0, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 42 161 487
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.
Sídlo správcu:
Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/14/2011 S1496
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/14/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca úpadcu KLUB PRIATEĽOV ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH,
Moskovská 19, 811 08 Bratislava, IČO: 42 161 487 oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu na
adresu: Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca

K026806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AVICENUM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osadná 11, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 045 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2016 S277
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE DRUHÉHO KOLA PONUKOVÉHO KONANIA

Správca - JUDr. Pavol Malich, so sídlom správcovskej kancelárie - Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 31 782
647, zapísaný v zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S277, ktorý je
správcom úpadcu: AVICENUM, s.r.o., so sídlom Osadná 11, 831 03 Bratislava, IČO: 36 045 250, zapísaného v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45901/B (ďalej len „úpadca“), v súlade
so záväzným pokynom určeným v zápisnici zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu zo dňa 19.07.2017,
vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a zmene a doplnení
niektorých predpisov (ďalej len „ZKR“) druhé kolo ponukového konania na speňažovanie majetku úpadcu
zaradeného do všeobecnej podstaty, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 86/2017 zo dňa
05.05.2017.

1. Hnuteľná vec (Osobné vozidlo):
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VOLKSWAGEN TIGUAN 2,0 TDI, 103 kW, r. v. 2012, VIN: WVGZZZ5NZDW020818, EČV: BL227EA, farba:
hnedá metalíza, v premávke od: 20.08.2012, stav: dobrý, súpisová hodnota majetku: 15.000,- EUR, deň a dôvod
zapísania majetku: 26.04.2017, pozitívna súčinnosť konateľa úpadcu.

Správca na základe vyššie uvedeného vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na kúpu uvedeného
osobného vozidla, patriaceho do súpisu všeobecnej podstaty, a to za nižšie stanovených podmienok.

Podmienky ponukového konania

1. Ponuky záujemcov sa budú predkladať:

a) písomne, osobne alebo doručenou zásielkou na adresu správcu: Dunajská 25, 811 08 Bratislava,
b) v jednej neporušenej zalepenej obálke, s výrazným označením „konkurz AVICENUM, s.r.o. – neotvárať“,
d) s lehotou doručenia najneskôr do 06.10.2017, do 15:00 hod.

1. Ponuky, ktoré nebudú doručené do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, sa nebudú považovať za
riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto
ponuky odmietne ako oneskorené a pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.

1. Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je
pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania, a to buď oznámením výsledkov
ponukového konania správcom alebo, v prípade víťazného záujemcu, uzatvorením kúpnej zmluvy so
správcom. Ponuku záujemca môže meniť, dopĺňať, respektíve vziať späť iba do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.

1. Obsah ponuky bude nasledovný:

a) označenie záujemcu,
b)označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v tejto výzve,
c) návrh kúpnej ceny (odplaty) v eurách,
d) doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je kópia občianskeho preukazu či
cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu,
ktorý nebude starší ako 3 mesiace,
e) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich, podpísané
oprávnenou osobou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Ponuky sa budú predkladať v slovenskom jazyku. V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt,
musia byť vyššie uvedené doklady preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených
v českom jazyku).

1. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnej moci, je nevyhnutné doložiť originál tejto
plnej moci.

1. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude pri vyhodnotení brať zreteľ.

1. Správca, po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk dňa 06.10.2017, otvorí v sídle svojej kancelárii, na
nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty, t. j. 09.10.2017 o 08:30 hod. doručené obálky a vyhotoví o
tom úradný záznam. Členovia veriteľského výboru sú oprávnení zúčastniť sa tohto otvárania.

1. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené
v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk a spĺňajúce
všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, pokiaľ by žiadna z nich nesplnila podmienky uvedené v
podmienkach ponukového konania.

10. Neúspešným záujemcom správca oznámi výsledok ponukového konania najneskôr do 10.10. 2017.

11. O úspešnosti v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá cena. Víťazom ponukového konania sa
stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach ponukového konania, ak súčasne ponúkne
najvyššie kúpnu cenu. V prípade, ak budú predložené dve alebo viaceré ponuky s rovnakou najvyššou ponukovou
cenou, prednosť bude mať ponuka, ktorá bude doručená ako prvá.

1.

Určenie víťaznej ponuky, ako aj uzatvorenie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom bude podliehať
schváleniu veriteľským výborom.

13. Správca oznámi rozhodnutie veriteľského výboru podľa bodu 12. (t. j. udelenie, resp. neudelenie súhlasu s
uzatvorením kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom) do 3 dní odo dňa udelenia, resp. neudelenia súhlasu
veriteľským výborom.

14. V prípade, ak veriteľský výbor súhlas podľa bodu 12. tohto ponukového konania neudelí, nemožno kúpnu
zmluvu s víťazným záujemcom uzatvoriť.

15.

Víťaza ponukového konania, po tom ako veriteľský výbor udelí správcovi súhlas na uzatvorenie kúpnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zmluvy s týmto záujemcom, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy a na zaplatenie kúpnej ceny za
podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.

16. Majetok bude následne protokolárne odovzdaný a prevzatý na základe kúpnej zmluvy, faktúry a
preberacieho/dodacieho dokladu, pričom k protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu majetku dôjde až po zaplatení
kúpnej ceny záujemcom na účet vedený pre konkurznú vec úpadcu.

Záverečné ustanovenia

1. Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie
zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

1. Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu ponukového konania poskytne správca telefonicky na
telefónom čísle: +421 2 5263 1591.

V Bratislave 12.09.2017

JUDr. Pavol Malich
správca úpadcu
AVICENUM, s.r.o.

K026807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sopúch Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Dieloch 52, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/57/2017 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/57/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Róbert Podhorský, správca dlžníka Roman Sopúch, Na dieloch 52, 900 51 Zohor, dátum narodenia:
19.04.1971 podľa § 85 ods. 2 Zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Hraničná 12, 821 05 Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní v
časoch: od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedenej adrese sídla, emailom: robert.podhorsky@gmail.com alebo telefonickyna čísle: 0918/ 186 636.
V Bratislave dňa 12.09.2017 Mgr. Róbert Podhorský, správca

K026808
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O DORUČENÍ PRIHLÁŠOK PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY
JUDr. Katarína Kubíková, správca úpadcu: František Bukovčan, nar. 22.11.1984, bytom Červená 19, 831 06
Bratislava týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávok do konkurzu nasledovne:
- dňa 11.9.2017 od veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova
2, 82108 Bratislava, IČO: 47258713, a to:
samostatné prihlášky pohľadávok s poradovým č. 1 a č. 2., v celkovej sume 3.932,42 €, nezabezpečené, ktoré
boli zapísané do konečného zoznamu pohľadávok dňa 12.9.2017 pod číslom pohľadávok č. 4 a č. 5.
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K026809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Demo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 14482/19A, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/50/2017 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/50/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 37OdK/50/2017 zo dňa 31.07.2017 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka: Viliam Demo, nar.
04.03.1970, trvalý pobyt: Stavbárska 144482/19A, 821 07 Bratislava.
V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s použitím § 21
ods. 1 a nasl. Vyhlášky MS SR č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov správca oznamuje, že do
správcovského spisu 37OdK/50/2017-S1378 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch,
vždy v čase od 9:00h do 15:00h po predchádzajúcom dohodnutí termínu nahliadnutia. Správca zároveň oznamuje
kontaktné údaje kancelárie správcu: tel. +421 2 555 745 97, fax: +421 2 555 745 97, e-mail:
spravca.letkovsky@gmail.com.

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

K026810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: River Pharma s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvořákovo nábrežie 10, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 712 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/59/2015 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/59/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: River Pharma s.r.o., so sídlom Dvořákovo
nábrežie 10, 811 06 Bratislava, IČO: 36 712, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
4K/59/2015, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok obsahujúca dve pohľadávky, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok, veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenková 32, Bratislava, Slovenská republika, Iná pohľadávka,
Pohľadávka vo výške 18,80 Eur (pokuta) na dani Daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 01.01.2012 –
31.03.2012, splatnosť 28.04.2017 (rozhodnutie č. 100488755/2017 zo dňa 17.03.2017) a pohľadávka vo výške
30,00 Eur (pokuta) za nepodanie hlásenia na dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2015
a nepodanie daňového priznania na dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 01.01.2016 do 29.02.2016
(rozhodnutie č. 100470651/2017 zo dňa 15.03.2017)
JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K026811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Migra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé námestie 2874/26, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/31/2017 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/31/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Vladimír Migra, nar. 08.12.1957, bytom
Malé námestie 2874/26, 901 01 Malacky, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
6K/31/2017, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Pohotovosť, s.r.o.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Iná pohľadávka – rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu spoločnosti slovenská
rozhodcovská, a.s. zo dňa 11.01.2016 , sp.zn. SR01165/15, v celkovej sume 2205,60 Eur.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Réka Rathovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kadnárová 8, 831 53 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/64/2017 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/64/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, so sídlom kancelárie: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, ako správca úpadcu: Réka
Rathovská, nar. 19.04.1982, bytom Kadnárova 8, 831 53 Bratislava, týmto oznamuje, že do správcovského spisu
je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, a to
počas pracovných dní, v úradných hodinách od 08:00 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zápis do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu je možné podať na e-mailovej adrese: lukacikova@lukacikova.sk, ako aj
písomne na adrese kancelárie Správcu.
V Bratislave dňa 12.09.2017
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K026813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Réka Rathovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kadnárová 8, 831 53 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/64/2017 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/64/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, správca, so sídlom kancelárie: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, SR, značka
správcu S 1786 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 28.08.2017, pod
č. k. 37OdK/64/2017 ustanovená do funkcie Správcu úpadcu: Réka Rathovská, nar. 19.04.1982, bytom
Kadnárova 8, 831 53 Bratislava, (ďalej aj ako „Úpadca“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
173/2017 dňa 11.09.2017 (ďalej aj ako „Uznesenie“).
Správca týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej
pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený vo Fio Banka a.s., číslo účtu (IBAN) :
SK8483300000002201226953 / FIOZSKBAXXX, variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Poučenie:
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;
na ten účel Správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; 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. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
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V Bratislave dňa 12.09.2017
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K026814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Réka Rathovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kadnárová 8, 831 53 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/64/2017 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/64/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca
úpadcu Réka Rathovská, nar. 19.04.1982, bytom Kadnárova 8, 831 53 Bratislava, ďalej len „úpadca“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I., sp. zn. 37OdK/64/2017 zo dňa 28.08.2017 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Réka Rathovská, nar. 19.04.1982, Kadnárova 8, 831 53 Bratislava, Slovakia,
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava I., No.
37OdK/64/2017 dated of 28 August 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 173/2017 dňa 11.09 2017.
Dňom 12.09. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava was Publisher Journal 173/2017 on 11. September 2017.
Bankruptcy was declared on of 12. September 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended applies:

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 ZoKR).
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. The debtor becomes the bankrupt after declaring
the bankruptcy (§ 23 sec. 1).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1). V konkurze
sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, 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.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
Letters 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh (§ 167l ods. 1).
Creditors have to lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the
Government Journal (§ 167l sec. 1).
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 (§ 167l, ods. 1).
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 (§ 167l, sec. 1).
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 (§167l
ods. 2).
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 (§
167l sec. 2).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, adresa kancelárie správcu:
Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu (§ 167l ods. 3).
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, office seat
at: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period
within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu, 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, § 167l ods. 3).
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 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 Commercial report 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 Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3, § 167l sec. 3).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx) 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).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
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)
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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).
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).
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).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4).
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).
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).
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).
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 ).
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).
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).
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).
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 ZoKR ) .
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 catalo 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 ) .
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
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doplniť (§ 30 ods. 2).
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).
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 Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
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. 2015/8480 dated 20th May 2015.
Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/ No.
2015/8480 dated 20th May 2015.

JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, správca úpadcu /trustee of the bankrupt

K026815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Krajčírovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sološnica 94, 900 01 Sološnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2017 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
Ing. Vladimír Budiač, so sídlom Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Marián
Krajčirovič, dátum narodenia: 31.08.1976, trvale bytom Sološnica 94, Sološnica 900 01, týmto oznamuje, že po
základnej prihlasovacej lehote
mu bola dňa 07.09.2017 doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, veriteľa: BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, Karadžičova 2, Bratislava 811 09, pohľadávka pod porad. č.1 v celkovej sume
17.562,55 Eur, pohľadávka pod porad. č. 2 v celkovej sume 2570,67 Eur, pohľadávka pod porad. č.3 v celkovej
sume 345,45 Eur, ktoré boli zapísané v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR do Zoznamu pohľadávok dňa 11.09.2017.

Ing. Vladimír Budiač, správca

K026816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
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Okresný súd Bratislava I
4K/63/2014
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova
3, 821 08 Bratislava, IČO: 00 178 454, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej
pohľadávky por. č. 1 zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 234: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 153,38 Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K026817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DOMICA KOMPLEX, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 575 526
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/5/2011 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/5/2011
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. Pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v
celkovej výške 225,71 Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K026818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Weidinger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baltská 5, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Karlíková
Sídlo správcu:
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/25/2017, S 1686
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/25/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 2
Iná majetková hodnota:
Hotovosť odovzdaná úpadcom na účet správy konkurznej podstaty vo výške 150,- EUR
Súpisová hodnota majetku: 150,- EUR

v Bratislave, dňa 12.09.2017
JUDr. Alexandra Karlíková, správca konkurznej podstaty

K026819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Weidinger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baltská 5, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Karlíková
Sídlo správcu:
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/25/2017, S 1686
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/25/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Vyhlasovateľ JUDr. Alexandra Karlíková, so sídlom Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, správca konkurznej
podstaty úpadcu Peter Weidinger, nar. 07.03.1984, trvale bytom Baltská 5, 821 07 Bratislava v súlade s
Uznesením Okresného súdu Bratislava I pod spisovou značkou 37Odk/25/2017-18 zo dňa 27.06.2017 vyhlasuje
v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Fotoaparát compact Olympus u700, špecifikácia: CCD 7 Mpx, 3x zoom, 2.5" LCD, Li-Ion
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR OV 173/2017 dňa 11.09.2017 v časti
Konkurzy a reštrukturalizácie.
Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční ako celok za 100% súpisovej hodnoty. Z návrhov zahrnutých do
súťaže bude vybratý návrh, ktorý obsahuje najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu; ak je takýchto návrhov niekoľko,
vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všetky predložené návrhy.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
0948 233 339, príp. e-mailom na adrese: ak@judrkarlikova.sk
Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE 37Odk/25/2017 S 1686 – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 15 pracovných dní od vyhlásenia ponukového konania.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani
vziať späť. Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v
podmienkach verejného ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty záujemcu. Záujemca tiež predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá žiadne záväzky voči
úpadcovi. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o zaplatení zálohy vo
výške minimálne 20 % z navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu IBAN: SK19 7500 0000 0040 2481 1586,
vedený v peňažnom ústave ČSOB, a.s., najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční na 16-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie
obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia
otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené bezodkladne prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby
tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu (ďalej aj „zmluva“). Pravidlá zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží.
Miesto uzavretia zmluvy: Bratislava, Blatnícka 3, kancelária správcu.
Náklady spojené s uzavretím zmluvy znáša úspešný záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobudne vlastníctvo dňom podpisu zmluvy.
Úspešný záujemca bude povinný zaplatiť vyhlasovateľovi kúpnu cenu za predmet kúpy v prospech účtu č. účtu
IBAN: SK19 7500 0000 0040 2481 1586, vedený v peňažnom ústave ČSOB, a.s., najneskôr ku dňu podpisu
zmluvy.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky
sa odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
Neúspešným záujemcom bude vrátená finančná záloha v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
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napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, pričom túto právnu skutočnosť
berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.
v Bratislave, dňa 12.09.2017
JUDr. Alexandra Karlíková, správca úpadcu

K026820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gromová Ria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelova 12, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1960
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Palárikova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/55/2017 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/55/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Ria Gromová, nar. 29.07.1960, trvale bytom Nobelova 12, 831 02
Bratislava - Nové mesto, zastúpená: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/55/2017, týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Palárikova 14, 811 04
Bratislava v úradných hodinách od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní. Termín je potrebné
dohodnúť emailom na spravca@konkurz.info alebo telefonicky na t. č. 02/20709651.

V Bratislave, dňa 08.09.2017

_____________________________________
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Majling - komplementár

K026821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gromová Ria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelova 12, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1960
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Palárikova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/55/2017 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/55/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: Ria Gromová, nar.
29.07.1960, trvale bytom Nobelova 12, 831 02 Bratislava - Nové mesto, zastúpená: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841 oznamujem, že bol na majetok úpadcu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 37OdK/55/2017 zo dňa 21.08.2017 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 165/2017 zo dňa 28.08.2017 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000 as the trustee of bankrupt:
Ria Gromová, nar. 29.07.1960, Nobelova 12, 831 02 Bratislava - Nové mesto, zastúpená: Centrum právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, ID: 30 798 841 Slovak Republic, hereby I inform you,
that District Court in Bratislava I declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed me as the trustee of
the bankrupt by its resolution No. 37OdK/55/2017 dated 21.08.2017 and published in the Commercial bulletin No.
165/2017 dated 28.08.2017.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
uznesenia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
bulletin, whereby the day following after the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s declaration. The debtor becomes the bankrupt
by declaration of the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
The claim shall be filed by application except the claim against the bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
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).
The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within basic registration period 45 days from
bankruptcy declaration; creditor also shall to submit application to the court in one counterpart (§ 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 delivers application to the trustee late, the application shall be taken into consideration, but such
creditor shall not be entitled to vote and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain included into the schedule of the
general bankruptcy assets, provided that the purpose to create such schedule was published in the Commercial
bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will publish info that such claim was included
into the list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 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).
In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in application submitted to the trustee
within basic registration period 45 days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 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, 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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If such creditor does not file his secured claim in the basic registration period, his pledge will not be taken into
consideration in the bankruptcy, but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed against the affected bankruptcy assets as
claim against the assets, that will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 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)
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 shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it will
not be take into consideration. The application´s basic requirements 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 title of
the claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 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 application shall be submitted in euros. If the application is not filed in euros, trustee will set value of the claim
based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in currency without reference exchange rate of
European Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with professional diligence
(§ 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).
Documents proving facts stated in the application should be attached hereto. The creditor, that is the accounting
entity, shall proclaim whether keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep the
claim in the account books in the application (§ 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 shall be obliged to empower deputy for delivery with residence or seat in the Slovak republic if he
didn´t have residence or seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing 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).
The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as application without undue delay after the
expiration of the basic registration period together with his statement. Court will decide whether these petitions
should be treated as applications by its resolution without undue delay. Court will deliver court´s resolution to the
trustee, trustee 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).
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The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by application, may 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 29.05.2000.
This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat in EU member states other than the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.

Bratislava, 08.09.2017
Bratislava, 08.09.2017

LEGAL RECOVERY, k.s., správca úpadcu
LEGAL RECOVERY, k.s., trustee of bankrupt

K026822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Reitmann Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osadná 267/2, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1953
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/21/2017 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/21/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
1830, so sídlom kancelárie Koceľová 17, Bratislava, Slovenská republika správca úpadcu Milan Reitmann, nar.
11.09.1953, IČO: 32 098 570, trvale bytom Osadná 267/2, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika
v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, 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 vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. číslo účtu
SK66 0200 0000 0037 3914 8357 variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.

K026823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Šašinka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bárdošova 11, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/28/2017 S130
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.09.2017

Okresný súd Bratislava I
8OdK/28/2017
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Ján Benčura, správca dlžníka Roman Šašinka, nar. 21.09.1966, Bárdošova 11, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, oznamuje účastníkom konania, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu
na vyhlásenie konkurzu zo dňa 01.06.2017, z vyjadrenia dlžníka na stretnutí v kancelárii správcu dňa 07.08.2017
a vykonaného šetrenia majetku podľa § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe
zistenia skutkového stavu následne zistil podľa § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§167t ods. 1 ZKR).
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Roman Šašinka, nar. 21.09.1966, Bárdošova 11, 83101 Bratislava, Slovenská republika sa končí.
Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz na majetok dlžníka Roman Šašinka, nar. 21.09.1966,
Bárdošova 11, 83101 Bratislava, Slovenská republika sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR z r u š u j e.
JUDr. Ján Benčura, správca

K026824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A - DEMO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 1, 951 31 Močenok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 274 321
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:
A - DEMO, s.r.o., Topoľová 1, 951 31 Močenok, IČO: 36 274 321

spisová značka: 28R/1/2017
miesto konania: Topoľová 1, 951 31 Močenok, IČO: 36 274 321
dátum konania: 08.09.2017
začiatok: 09:00 hod.

Prítomní:
za
veritelia:

dlžníka:

Jozef

Benčík,

konateľ

dlžníka

Natysník Maroš, IČO: 46850449, M.R. Štefánika 1275, Trebišov, Slovenská republika v zast. JUDr. Veronika
Hetényiová,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ján Polák, IČO: 31817432, Miletičova 64, Bratislava, Slovenská republika v zast. JUDr. Ján Polák,
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155, Mlynské nivy 1, 829 90, Bratislava, Slovenská republika v zast.
Ing. Miroslav Chmelár.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Rozhodovanie o schválení, resp. zamietnutí záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu, resp. o
prepracovaní reštrukturalizačného plánu v lehote určenej veriteľským výborom.
3. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie veriteľského výboru dlžníka zvolal predseda veriteľského výboru, ktorý oboznámil prítomných členov
veriteľského výboru s navrhovaným programom zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že:
·
·
·
·

na zasadnutí veriteľského výboru boli prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru; správca a dlžník
ako predkladateľ plánu,
veriteľský výbor bol uznášaniaschopný,
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu bol predsedovi veriteľského výboru predložený v zákonnej
lehote dňa 24.08.2017 v súlade s ust. § 143 ZoKR
zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ust. § 144 ZoKR.

2. Rozhodovanie o schválení, resp. zamietnutí záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu, resp. o
prepracovaní reštrukturalizačného plánu v lehote určenej veriteľským výborom.
Predseda veriteľského výboru pristúpil k ďalšiemu bodu programu a vyzval prítomných členov veriteľského
výboru, aby sa vyjadrili k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu, resp. aby vyjadrili svoje
výhrady.

Členovia veriteľského výboru predniesli svoje výhrady voči predloženému záverečnému návrhu
reštrukturalizačného plánu. Stanoviská jednotlivých členov veriteľského výboru tvoria prílohu tohto
reštrukturalizačného plánu. Z uvedeného dôvodu sa následne pristúpilo k hlasovaniu o vrátení
reštrukturalizačného plánu na prepracovanie v lehote 15 dní.

Pristúpilo sa k hlasovaniu:

Za

3 hlasy t.j. všetci členovia veriteľského výboru

Proti

0 hlasov

Zdržal sa

0 hlasov

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie č. 1:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľský výbor vracia predkladateľovi plánu záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka na
prepracovanie v lehote 15 dní.

3. Záver
Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a druhé zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

V Močenku dňa 08.09.2017

JUDr. Ján Polák, predseda veriteľského výboru

K026825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Javor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomestská 41/35, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1985
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/32/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/32/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, správca dlžníka: Tomáš Javor,
Novomestská 41/35, Sereď, nar. 28.08.1985, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 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 č.
IBAN: SK3009000000000435161057, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 183; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý
zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca

K026826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Monika Danová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Dalloša 1352/34, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.3.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36K/20/2014 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/20/2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
38. Iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa AGROPEK TEAM, spol. s r.o. za mesiac
august 2017, súpisová hodnota: 80,- eur
JUDr. Václav Sosna, správca

K026827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LMV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orešianska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 254 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/19/2016_S 1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Peter Forgáč, správca úpadcu LMV, s.r.o., so sídlom Orešianska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 254 746,
oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli zapísané do
zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 169: veriteľ MC People, s. r. o., IČO: 46 785 582, prihlásená suma: 6.013,91 EUR,
Pohľadávka č. 170: veriteľ MC People, s. r. o., IČO: 46 785 582, prihlásená suma: 5.586,76 EUR,
Pohľadávka č. 171: veriteľ MC People, s. r. o., IČO: 46 785 582, prihlásená suma: 3.405,33 EUR,
Pohľadávka č. 172: veriteľ MC People, s. r. o., IČO: 46 785 582, prihlásená suma: 1.675,49 EUR.

Mgr. Peter Forgáč, správca

K026828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szilárd Hegyi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mad 190, 930 14 Mad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1991
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/29/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/29/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 5931/80, Dunajská Streda správca úpadcu:
Szilárd Hegyi, nar. 19.02.1991, 190 Mad 930 14, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp.
zn. 36OdK/29/2017 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158 3005, vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
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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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.
V Dunajskej Strede, dňa 12.09.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K026829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Datakabinet, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárov 6 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 100 385
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.
Sídlo správcu:
Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/5/2017 S1496
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/5/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca úpadcu Datakabinet, s. r. o. so sídlom Poľnohospodárov 6, 971 01
Prievidza, IČO 46 100 385 oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu na adresu: Na hrebienku 40,
811 02 Bratislava
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca

K026830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Mišura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 65, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40Odk/68/2017 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40Odk/68/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej položky majetku: hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Notebook
Súpisová hodnota majetku: 100,- eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej položky majetku: peňažná pohľadávka
Popis: Bežný účet
Banka: Tatra banka a.s.
Súpisová hodnota majetku: 100,- eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

JUDr. Peter Frajt, správca

K026831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Mokrá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Papiereň 729/81D, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/96/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/96/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 24.08.2017, sp. zn. 40OdK/96/2017-20, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku OV č. 168/2017 dňa 04.09.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Marta Mokrá,
rod. Havaldová, nar. 06.08.1954, trvale bytom Na Papiereň 729/81D, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom a do
funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu: S297.
Týmto správca konkurznej podstaty oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu
vedeného v tejto veci sp. zn. 40OdK/96/2017-S297 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu konkurznej podstaty:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, a to v pracovných dňoch v úradných hodinách od 08.00 hod – do
12.00 hod. a od 13.00 hod. – do 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 042/4321 316 alebo 0911 475 596.
V Považskej Bystrici dňa 12.09.2017
JUDr. Karol Porubčin

K026832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Mokrá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Papiereň 729/81D, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/96/2017-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/96/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: Marta Mokrá, rod.
Havaldová, nar. 06.08.1954, trvale bytom Na Papiereň 729/81D, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom (ďalej len
„Úpadca“), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 24.08.2017, sp. zn. 40OdK/96/2017-20
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku OV č. 168/2017 dňa 04.09.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
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. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania
40OdK/96/2017. 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: Marta Mokrá, rod. Havaldová, nar. 06.08.1954, trvale bytom Na Papiereň 729/81D,
97244 Kamenec pod Vtáčnikom (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that
with the resolution of the District Court Trencin, No. 40OdK/96/2017-20 dated on 24.08.2017 bankruptcy
procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on
OV č. 168/2017 dated 04.09.2017. 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. Karol Porubčin, Centrum
27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný
súd Trenčín (District Court Trencin), Piaristická 27, 911 08 Trencin, Slovak Republic, to the No.
40OdK/96/2017. 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 registered 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 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Karol Porubčin, trustee of the bankrupt.

K026833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Masár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inovecká 3, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/54/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/54/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Masár, nar. 18.01.1971, trvale bytom, trvale
bytom Inovecká 3, 911 01 Trenčín, občan SR, sp. zn. 22OdK/54/2017 týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len
„ZoKR“), oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZoKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR.
V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZoKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Karol Porubčin, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Majerík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mladoňov 479, 020 55 Lazy pod Makytou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.4.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/104/2017 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/104/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 40OdK/104/2017 zo dňa 4.9.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Karol Majerík, nar. 1.4.1966, trvale bytom Mladoňov 479, 020 55 Lazy pod Makytou. Do funkcie správcu
bol ustanovený JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica. V súlade s
ustanovením § 85 ods. 2/ zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu úpadcu Karol
Majerík, nar. 1.4.1966, trvale bytom Mladoňov 479, 020 55 Lazy pod Makytou sp. zn.: 40OdK/104/2017 S1070, je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu, na Ulici M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v
čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred
telefonicky na tel. č. správcu 0905907072.
JUDr. Peter Frajt, správca

K026835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ujčeková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 836/8, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/51/2017 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/51/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Martin Berec. správca úpadcu: Denisa Ujčeková, nar. 10.04.1990, trvalý pobyt: M. Rázusa 863/8, 971
01 Prievidza, občan SR, týmto oznamuje, že do spisu v tomto konaní je možné nahliadnuť v kancelárii správcu
na adrese: Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, počas úradných hodín medzi 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 v
pondelok až piatok, po predchádzajúcom objednaní u správcu na t. č. +421903993310.

Mgr. Martin Berec, správca

K026836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 189/1, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1984

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. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/16/2017 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/16/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o tom, že správcovi bola doručená prihláška po lehote na prihlasovanie pohľadávok
JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka (úpadcu): Ján Nagy, nar. 18.07.1984, bytom Školská 189/1, 958 01
Partizánske, týmto oznamuje, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok mu bola dňa 11.09.2017 doručená
prihláška pohľadávky veriteľa Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., IČO: 35 831 154, Mýtna 48, Bratislava, v celkovej
výške 1316,57 Eur, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 11.09.2017.

V Považskej Bystrici, dňa 12.09.2017

JUDr. Róbert Fatura, správca

K026837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska cesta 1717/25, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/59/2017 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/59/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 35 807 598
Prihlásená suma celkom: 1.834,90,-EUR
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 5-PO-1 a 5-PO-2

JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K026838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 647 414
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/13/2014/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/13/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s., správca úpadcu Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom
Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 647 414 v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa: ·
·

Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01 Trenčín, doručená správcovi
po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, v celkovej výške 152,33 €.

KP recovery, k.s., správca

K026839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Vranáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubková 64, 020 55 Lazy pod Makytou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/79/2017 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/79/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie banového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp.zn. 40OdK/79/2017 zo dňa 21.7.2017 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Iveta Vranáková nar. 14.12.1972 trvale bytom Dubková 64 Lazy pod Makytou Do funkcie správcu
som bol ustanovený JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica, značka správcu
S258. Toto uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku OV 144/2017 dňa 28.7.2017.
V zmysle ustanovenia § 32 ods.7 písm. b/ v spojení s § 167l/ ods.5 .Zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení správca oznamuje, že číslo účtu na ktorý je možno zložiť kauciu pri popretí
pohľadávky veriteľom je:
IBAN: SK65 5200 0000 0000 0156 4369
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Vedený v peňažnom ústave OTP Banka Slovensko a.s.
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásenú pohľadávku je v súlade s § 32 zákona č. 7/2005 Z.z. oprávnený poprieť aj veriteľ prihlásenej
pohľadávky písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o
pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú
orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
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 alebo 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.
V Považskej Bytrici dňa 7.9.2017

JUDr. Ján Súkeník, správca

K026840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Stančíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.6.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/60/2017 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/60/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 31.8.2017, č.k. 32OdK/60/2017, ktoré
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 8.9.2017, pod OV č. 172/2017, č. zverejnenia K023814, konkurz na
dlžníka Mária Stančíková, nar. 10.6.1965, bytom Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre. V minulosti podnikala
dlžníčka pod obchodným menom Mária Stančíková TERAKO, Jurkovičova 18, 94911 Nitra, IČO: 33 706 263.
Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice,
telefón : +421 (0)905328946, e-mail : office@majoran.sk.
Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu a to v
pracovných dňoch od 07.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné
vopred dohodnúť so správcom písomne alebo telefonicky na vyššie uvedených kontaktoch.
JUDr. Jozef Majorán, správca
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K026841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Stančíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.6.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/60/2017 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/60/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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.
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.
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Mária Stančíková, narodená 10.6.1965, bytom Krakovská 97, 95112 Ivanka pri Nitre, Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Nitra č. k.: 32OdK/60/2017 zo dňa 31.8.2017, 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 Nitra No. 32OdK/60/2017 dated on 31th of August 2017 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Mária Stančíková, date of birth 10.6.1965, domicile Krakovská 97, 95112 Ivanka pri Nitre, Slovak
Republic.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 8.9.2017. Dňom 9.9.2017 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published on 8th of September 2017. Bankruptcy was
declared on 9th of September 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 (§ 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 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 (§ 167a sec. 3 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 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
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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.
Jozef Majorán, Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, Slovenská republika.
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. Jozef Majorán, with residence
at Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, Slovak Republic.
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 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-estrukturalizacia.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
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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 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 truste 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.
V Leviciach dňa 9.9. 2017
JUDr. Jozef Majorán, správca
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

102

Obchodný vestník 177/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.09.2017

In Levice, on 9.9. 2017
JUDr. Jozef Majorán, trustee of the bankrupt

K026842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Bidelnica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nedbalova 13, 949 12 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/9/2017 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/9/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Mgr. Roman Nagy, správca dlžníka: Miroslav Bidelnica, nar. 25.10. 1984, bytom Nedbalova 13, 949 12 Nitra,
IČO: 43 986 439 (ďalej len „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 31OdK/9/2017, týmto podľa § 167l ods. 3
ZoKR zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
do zoznamu pohľadávok.
Dátum zápisu: 11.09.2017
Veriteľ:

Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270

Prihlásená suma spolu: 552,14 €.
V Nitre, 11.09.2017

Mgr. Roman Nagy, správca

K026843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernardína Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 278//32, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27Odk/15/2017S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27Odk/15/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníčky Bernardíny Kováčovej nar.13.11.1952, bytom SNP
278/32, 93541 Tekovské Lužany v súlade s ust.§76 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
Iná majetková hodnota
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis

Súpisná hodnota

zostatok finančných prostriedkov

339,03,-€

Deň vydania: 18.09.2017

Deň a dôvod zapísania
11.09.2017
majetok úpadcu podľa §67 ods.1 písm.a) ZKR

V Nitre, dňa 11.09.2017

JUDr.Peter Bojda

K026844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. František Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lipami 50/3684, 940 16 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1959
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/7/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13,
949 01 Nitra, vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku úpadcu, Ing. František Mészáros, nar. 26. 8.
1959, bytom Pod lipami 3684/50, 940 16 Nové Zámky, súpisovej zložky majetku č. 21, peňažnej pohľadávky vo
výške 5 138,00 €, dlžníka: FE-ZU, s.r.o., IČO: 36 761 320, Komárňanská cesta 9A, 940 62 Nové Zámky, právny
dôvod: právo na vyrovnací podiel z dôvodu zániku účasti spoločníka, Ing. Františka Mészárosa, v spoločnosti
podľa § 148 ods. 2 v spojení s § 150 Obch. zák., v súpisovej hodnote 5 138,- €.
1. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13, 949 01
Nitra, do dňa 20. 10. 2017 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "CENOVÁ PONUKA,
NEOTVÁRAŤ, 31K/7/2016".
2. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO, ak je pridelené,
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO.
3. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do skončenia ponukového konania
a nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4. Ponuka, ktoré nebude doručená včas, sa nebude považovať za doručenú, ani keby bola podaná na odoslanie
pred uplynutím učeného času. Na takúto ponuku sa neprihliadne a vráti sa odosielateľovi.
5. Otváranie obálok sa vykoná v kancelárii správcu dňa 20. 10. 2017 o 13:00 hod.
6. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku a jeho ponuka
bude schválená zástupcom veriteľov.
7. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do troch dní od doručenia vyjadrenia zástupcu veriteľov.
8. Všetky náklady spojené s prevodom pohľadávky znáša víťaz ponukového konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 18.09.2017

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

K026845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Čapucha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jatov 941 09 Jatov, 941 09 Jatov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/61/2017 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/61/2017-14
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oprava chybného údaju podania 174/2017 zo dňa 12.9.2017
Mgr. Viliam Kolenčík, správca majetku dlžníka Michal Čapucha, so sídlom kancelárie správcu: Hornozoborská
1644/101, 949 01 Nitra, email: viliam.kolencik@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Nitra
pod sp. zn. 32Odk/61/2017, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas
úradných hodín kancelárie správcu od 7:00 hod. do 13:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred
si dohodnúť e-mailom na adrese: viliam.kolencik.@gmail.com
V Nitre dňa 12.9.2017
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K026846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Bagóčiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biskupa Királya 33/12, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.7.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/27/2017 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/27/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníčky týmto zverejňuje, že ku dňu povinnosti spísať majetok, nebol zistený žiaden
majetok, ktorý by mohol byť vo všeobecnej podstata zaradený na pomerné uspokojenie veriteľov
JUDr. Jozef Majorán, správca

K026847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Rjabininová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Zelenáka 14, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 18.09.2017

Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/62/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/62/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku úpadcu: Eva Rjabininová, nar. 14.10.1967, bytom Jána Zelenáka 14, 949 01
Nitra oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Školská 3, 949 01
Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred
na tel. č.: 037/65 12 745.
Mgr. Ladislav Barát, správca

K026848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Rjabininová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Zelenáka 14, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/62/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/62/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu pre potreby popierania
Mgr. Ladislav Barát, správca majetku úpadcu: Eva Rjabininová, nar. 14.10.1967, bytom Jána Zelenáka 14, 949 01
Nitra v súlade s § 32 ods. 7) písm. b) ZoKR, ako aj v nadväznosti na ustanovenie § 167l ods. 5 ZoKR oznamuje
číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Účet číslo 2914996173/1100 vedený v Tatra banka a.s. - číslo účtu v IBAN tvare SK93 1100 0000 0029 1499
6173 / BIC : TATRSKBX)
Variabilný symbol: 31622017
Do poznámky uviesť: kauciarjabininova
Výška kaucie: 350,- EUR

Mgr. Ladislav Barát, správca

K026849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
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/19/2016 S1131
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 18.09.2017

Okresný súd Nitra
31K/19/2016
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznam o dražbe:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci
štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, úpadcu: Monika
Lévárdyová, bytom 943 42 Šarkan 6, narodená 12.04.1969, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Nitra, č.k.: 31K/19/2016, týmto oznamujeme, že štvrté kolo dražby konané dňa 06.09.2017, zverejnené v OV č.
157/2017 dňa 16.08.2017 a v regionálnom týždenníku Spravodaj č.33 zo dňa 18.08.2017 bolo čiastočne úspešné
a bola spísaná notárska zápisnica N1354/2017, Nz30417/2017 na kúpnu cenu 8.766 Eur pre kupujúceho Diana
Dánielová, Šarkan č.d. 6. V ostatnej časti bola dražba neúspešná.

K026850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemečková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 37 37, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/37/2017 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/37/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Anna Nemečková, nar. 21.07.1947, trvalo bytom Tajovského ul. 37,
Zlaté Moravce správca JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno značka
správcu S 1485 Pozemky LV Pozemok Katastrálne územie Obec Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 Štát
Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota 2152 5848 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 5848 Orná pôda 111 SR 1/1
2220,- Euro Pozemky LV Pozemok Katastrálne územie Obec Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 Štát
Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota 389 1048 Sklené Teplice Sklené Teplice 1048 Ostatné plochy 98 SR 1/1
490,- Euro

K026851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SGL International s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martanovce 75, 947 01 Martanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 333 297
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2015 S1636NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 13
iná majetková hodnota
popis
Zložený preddavok na úhradu nákladov konkurzu
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo
Československá obchodná banka, a.s.
iná obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v
6.638,78 EUR
EUR

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

21.04.2017
V zmysle ust. § 8 ods. (2) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonávajú niektoré
dôvod zapísania majetku
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
deň vylúčenia majetku zo súpisu dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

LexCreditor k.s.

K026852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Mačicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 174/4, 949 05 Nitra - Horné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/65/2017 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/65/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.08.2017, spisová značka 31OdK/65/2017-16 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu Lenka Mačicová, narodená 28.12.1979, bytom Športová 174/4, 949
05 Nitra – Horné Krškany, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené dňa 07.09.2017 v Obchodnom vestníku SR č. 171/2017 pod číslom K025105 a
nadobudlo právoplatnosť dňa 08.09.2017.
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu v zmysle § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov zverejňuje číslo bankového účtu IBAN SK36 7500 0000 0040 2226 6000, SWIFT:
CEKOSKBX vedený v ČSOB, a.s., variabilný symbol 31652017, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,Eur za účelom popretia pohľadávky veriteľom. 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.
V Nitre dňa 12.09.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca

K026853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Komárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 166, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1984
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/23/2017 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/23/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1) Pozemky
Por. č. Druh

Výmera

Štát

Obec

Katastrálne
územie

Číslo LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová hodnota
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číslo

podiel dlžníka

1

Záhrady

3.271 m2

Slovenská republika

Hostie Hostie

150

354/3

1/10

2.616,80 €

2

Zastavané
plochy a
nádvoria

189 m2

Slovenská republika

Hostie Hostie

150

354/4

1/10

151,20 €

2) Stavby
Štát Obec

3

SR Hostie Hostie –

Rodinný dom

Ulica

Orientačné Katastrálne
Súpisné Parcelné Spoluvlastnícky
Číslo LV
číslo
územie
číslo
číslo
podiel úpadcu

Por. č. Popis

Hostie

1896

166

354/4

1/10

Súpisová hodnota

3.872,00 €

3) Peňažné pohľadávky
Por.
Dlžník
č.

4

Právny dôvod vzniku

Mgr.
Erika
Páhokiová,
26.11.1968, 951 71 Sľažany 444

Suma
Súpisová
pohľadávky hodnota

narodená Náhrada škody priznaná rozsudkom Okresného súdu Nitra zo dňa
6.220,00
31.100,00 €
28.06.2012, č. k. 1T/83/2011-210
€

4) Iné majetkové hodnoty
Por.
č.

Popis

Celková
suma

Súpisová
hodnota

5

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti HARMONY STYLE s.r.o., so sídlom 951 94 Hostie 166, IČO: 47 465 5.000,00 6.170,00
549, základné imanie: 5.000,00 €, podiel na základnom imaní: 100 %
€
€

V Nitre dňa 12.09.2017
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K026854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Mačicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 174/4, 949 05 Nitra - Horné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/65/2017 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/65/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Lenka Mačicová,
narodená 28.12.1979, bytom Športová 174/4, 949 05 Nitra – Horné Krškany, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, spis. zn.: 31OdK/65/2017-16, zo dňa 31.08.2017 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 Lenka Mačicová, date of bird 28th of December 1979, residency Športová 174/4, 949 05 Nitra –
Horné Krškany, Slovak Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Nitra, No. 31OdK/65/2017-16 dated on 31th of August 2017, the bankruptcy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 171/2017 dňa 07.09.2017 pod
číslom K025105. Dňom 08.09.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 171/2017 on 7th of
September 2017. Bankruptcy was declared on 8th of September 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 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov).
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 (§ 167a sec. 3 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy
and Restructuring and § 199 sec. 9 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu Ing. Ladislav Bódi, správca, Mariánska 6, 949 01 Nitra, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring hereinafter only BRA") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45
days from the permission of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with
the trustee to the address: Ing. Ladislav Bódi, trustee, Mariánska 6, 949 01 Nitra, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 08.09.2017.
The date 8th of Septembre 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 en cashing 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).
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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 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).
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 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 incurrency, 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 account the claim in the accountancy (§ 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).
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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).
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 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).
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).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (§ 167l ods. 5 ZKR).
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor (§ 167l sec. 5 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.
V/In Nitra, dňa/date 12.09.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca/trustee

K026855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terézia Jamrichová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 64, 951 54 Malé Chyndice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.1.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/66/2017 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/66/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu 31OdK/66/2017 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
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K026856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Mačicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 174/4, 949 05 Nitra - Horné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/65/2017 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/65/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.08.2017, spisová značka 31OdK/65/2017-16 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu Lenka Mačicová, narodená 28.12.1979, bytom Športová 174/4, 949
05 Nitra – Horné Krškany, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené dňa 07.09.2017 v Obchodnom vestníku SR č. 171/2017 pod číslom K025105 a
nadobudlo právoplatnosť dňa 08.09.2017.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca oznamuje,
že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra, a to v čase stránkových hodín v pracovných dňoch od
8:00 hod do 14:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0905 584 688.
V Nitre dňa 12.09.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca

K026857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terézia Jamrichová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 64, 951 54 Malé Chyndice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.1.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/66/2017 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/66/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca dlžníka: Terézia Jamrichová,
nar.: 16.1.1944, bytom: Hlavná 64, 951 54 Malé Chyndice ( ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Nitra sp. zn. č.k. 31OdK/66/2017- 13 zo dňa 31.8.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 171/2017 dňa
07.09.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
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. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: Terézia Jamrichová, born 16.1.1944, bytom: Hlavná 64, 951 54 Malé Chyndice. (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No
31OdK/66/2017- 13 dated on 31.8.2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court was published on 17.08.2017. 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.. 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.

K026858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Tirolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabaj 40 40, 951 17 Cabaj - Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/60/2017 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/60/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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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Správca konkurznej podstaty, JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno,
úpadcu, Eva Tirolová ANO.reality, nar. 05.01.1954, IČO: 36 931 225, s miestom podnikania Cabaj 40, 951 17
Cabaj - Čáapor, v zmysle ust. § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
v spojení s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že dňom
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, počas stránkových hodín, v pracovných dňoch Po - Pia od
09.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa
podávajú písomne na adrese správcu alebo telefonicky na tel. č. 0905 958 478.

K026859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Tirolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabaj 40 40, 951 17 Cabaj - Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/60/2017 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/60/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca
úpadcu Eva Tirolová ANO.reality, nar. 05.01.1954, IČO: 36 931 225, s miestom podnikania Cabaj 40, 951 17
Cabaj - Čápor ( ďalej len „Úpadca“), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31OdK/60/2017 zo
dňa 31.08.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č.
172/2017 zo dňa 08.09.2017. 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. Ľubomíra Beňová, správca, Záhradnícka 10, 945 01
Komárno, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Slovenská
republika, k číslu konania 31OdK/60/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 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. č. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Eva Tirolová ANO.reality, born 05.01.1954, adress Cabaj 40, 951 17 Cabaj Čápor (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Nitra, No. 31OdK/60/2017 dated on 31.08.2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. The bankruptcy procedure was declared as of date when this resolution of the District Court was published
in Obchodný vestník no 172/2017 dated 08.09.2017. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
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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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. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 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/60/2017. 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 registered
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 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. Ľubomíra Beňová, trustee of the bankrupt.

K026860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ildikó Štrbová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1272/4, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/47/2016 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/47/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Ildikó Štrbová, nar. 18.10.1983, bytom Severná 1272/4,
936 01 Šahy:
Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka zo mzdy za obdobie: 8/2017.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 101.58 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
V Nitre, dňa 11.09.2017

Mgr. Roman Nagy, správca

K026861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ildikó Štrbová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1272/4, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/47/2016 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/47/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Mgr. Roman Nagy, správca úpadcu: Ildikó Štrbová, nar. 18.10.1983, bytom Severná 1272/4, 936 01 Šahy,
spisová značka: 32K/47/2016, v zmysle ust. § 96 ods. 2 Zákona 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, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň
oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
V zmysle ust. § 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. Termín na nahliadnutie do zoznamu
pohľadávok proti podstate možno dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č. 0907/103 871.
V Nitre, dňa 11.9.2017

Mgr. Roman Nagy, správca

K026862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bukai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Z. Nejedlého 2881/38, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/44/2017 S1316

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

117

Obchodný vestník 177/2017
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.09.2017

Okresný súd Nitra
31OdK/44/2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie: Štúrova 21, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Jozef Bukai, nar.
17.07.1955, bytom Ulica Z. Nejedlého č. 2881/38, 934 01 Levice, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Nitra, sp. zn. 31OdK/44/2017 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK18 1111 0000 0010 5869 3000 vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. 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.
V Nitre, dňa 12.09.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca

K026863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrončoková Margareta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany -, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1975
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/12/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/12/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

SKP, k.s. správca

K026864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bagóči
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biskupa Királya 33/12, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/28/2017 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/28/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty úpadcu: Jozef Bagóči, nar. 14.03.1948, bytom Biskupa Királya č. 33/12, Komárno
(ďalej len „úpadca“).

Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Osobné motorové vozidlo, zn.: Volkswagen Polo III 6KV, VIN: WVWZZZ6KZWR584279, ev.č.: KN448CP,
druh: AC kombi, rok výroby: 1998
Stav: v premávke, opotrebované s ohľadom na vek a dobu užívania.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500 EUR
V Nitre, dňa 12.09.2017

Mgr. Roman Nagy, správca

K026865
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.

4) Iná majetková hodnota

Por. č. Popis
24.
Príjem úpadkyne za obdobie 07/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
25.
Príjem úpadkyne za obdobie 08/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.

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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K026866
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/s1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/31/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 29. 06. 2017 , č. k. 3OdK/31/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu: Miroslav Koleš, narodený 23. 10. 1968, bytom Svrčinovec 648, 023 12 Svrčinovec, zastúpeného:
Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelárie CPP v Žiline,
Národná 34, 010 01 Žilina, (ďalej len Dlžník....), zároveň súd Ustanovil do funkcie správcu Mgr. Imricha
Šimuláka, so sídlom kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 07. 07. 2017 č. OV
129/2017 pod podaním číslo K015996.
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 02. 05. 2017 a písomného vyhlásenia zo dňa 02. 05. 2017, Dlžník 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. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok Dlžníka Miroslav Koleš, narodený 23. 10. 1968, bytom Svrčinovec 648, 023 12 Svrčinovec,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelárie
CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina, (ďalej len Dlžník....), sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka Miroslav Koleš, narodený
23. 10. 1968, bytom Svrčinovec 648, 023 12 Svrčinovec zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelárie CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina, (ďalej len
Dlžník....),, občan SR, pod. sp. zn.: 3OdK/31/2017, zrušuje.
Mgr. Imrich Šimulák
správca

K026867
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 zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 03. 07. 2017 , č. k. 1OdK/29/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu: Nadežda Virágová, narodená 03. 10. 1956, bytom Timravy 1098/5, 036 01 Martin, zastúpeného:
Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelárie CPP v Žiline,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Národná 34, 010 01 Žilina, (ďalej len Dlžník....), zároveň súd Ustanovil do funkcie správcu Mgr. Imricha
Šimuláka, so sídlom kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca

Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 10. 07. 2017 č. OV
130/2017 pod podaním číslo K016210.

Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 26.04. 2017 a písomného vyhlásenia zo dňa 26. 04. 2017, Dlžník 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. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok Dlžníka Nadežda Virágová, narodená 03. 10. 1956, bytom Timravy 1098/5, 036 01 Martin,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelárie
CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina, (ďalej len Dlžník....), sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka Nadežda Virágová,
narodená 03. 10. 1956, bytom Timravy 1098/5, 036 01 Martin zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelárie CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina, (ďalej len
Dlžník....),, občan SR, pod. sp. zn.: 1OdK/29/2017, zrušuje.
Mgr. Imrich Šimulák
správca

K026868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T.M.W. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 6, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 647 456
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2011/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania
JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, Dolný Kubín 026 01, správca úpadcu T.M.W.
s.r.o. so sídlom Pribinova 6, 036 01 Martin, IČO:31 647 456 (ďalej len "úpadca") v konkurznom konaní 3K/8/2011
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na majetok všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.125/2013 zo
dňa 2.7.2013 a to nasledovný majetok:
Typ súpis.
Popis hnuteľnej veci všeobecná podstata
položky
Hnuteľná
vec-súbor

Spol.podiel
úpadcu

Projektová dokumentácia k výrobe: Prípravky 10 – (200, 300, 400, 426, 430) v rozsahu
1170cm, BELAZ (200,204,208, 216, 236, 241) v rozsahu 1170cm, BELAZ (2262, 2264, 2265, 1/1
2047, 2003, 2011) v rozsahu 975cm, UR IV. v rozsahu 910cm

Súpisová
hodnota
majetku
12 000 €
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Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
1.V prvom kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu
ponúknutú cenu záujemcu, pričom ponúknutá kúpna cena musí dosahovať minimálne 100% súpisovej hodnoty
majetku.
2.Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
3.Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú v písomnej forme, v zalepenej obálke, viditeľne označené
nápisom „T.M.W. – Ponukové konanie NEOTVÁRAŤ!“ na adresu kancelárie správcu Radlinského 1718 v Dolnom
Kubíne.
4.Záväzná ponuka musí v prílohe obsahovať doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, ktorým je u fyzickej osoby
neoverená kópia občianskeho preukazu, prípadne cestovného dokladu a u záujemcu právnickej osoby výpis z
príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie starší ako 3 mesiace.
5.Kúpna cena bude splatná pri podpise kúpnej zmluvy. Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH podľa platných
predpisov. Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí, prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.
Termín a miesto otvárania obálok
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v kancelárii správcu do 3 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a o
tomto úkone sa spíše zápisnica. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania predchádzajúcich
podmienok ponukového konania správca uzavrie kúpnu zmluvu.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca.

K026869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalka Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saleziánska 2609/7, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/80/2017 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/80/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca dlžníka: Michal Michalka, nar. 08.03.1989, bytom Saleziánska 2609/7,
Žilina, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Predmestská
8537/2B, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pracovných dňoch od 08,30 hod. do 14,30 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na email:
durmanova.spravca@gmail.com alebo do elektronickej schránky správkyne prostredníctvom portálu
www.slovensko.sk
V Žiline, dňa 12.09.2017
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K026870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Madera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Aleja Slobody 1887/40, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1972
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. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/80/2017/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/80/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o nahliadnuti do spravcovskeho spisu
JUDr. Jaroslav Plichta, správca konkurznej podstaty dlžníka Roman Madera, nar.:24.03.1972 bytom Aleja
Slobody 1887/40, 026 01 Dolný Kubín, konkurzná vec vedená na OS Žilina pod sp.zn.:8OdK/80/2017 v zmysle
ustanovenia § 85 ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. a ust. § 8 ods.4 zákona č.8/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ul. Radlinského 1718 v Dolnom Kubíne v
pracovných dňoch od 8:°° do 14:°° hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu nahláste prosím písomne na uvedenú
adresu kancelárie, telefonicky na číslo tel. 0911 259 532, alebo mailom na jaro.plichta@gmail.com
JUDr. Jaroslav Plichta, správca.

K026871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Madera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Aleja Slobody 1887/40, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/80/2017/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/80/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Roman Madera,
nar.:24.03.1972 bytom Aleja Slobody 1887/40, 026 01 Dolný Kubín (ďalej len "dlžník") oznamujem, že bol na
majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 8OdK/80/2017 zo dňa 5.9.2017 uverejneným v
Obchodnom vestníku č.174/2017 dňa 12.09.2017 (právoplatné 13.09.2017) vyhlásený konkurz a za správcu bol
ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, značka správcu: S1520 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Roman Madera, nar.:24.03.1972 bytom Aleja Slobody 1887/40, 026 01 Dolný Kubín my duty is to inform
you, that the District Court in Žilina No. 8OdK/80/2017 dated 5.9.2017 and promulgated in the Commercial bulletin
No. 174/2017 from 12.09.2017 (valid:13.09.2017) proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Jaroslav Plichta, address: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika as the
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 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, 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. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 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 property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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 from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 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 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 Commercial report 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
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 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 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 (§ 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 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 (§
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)
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 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).
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
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possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 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).
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).
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 Nariadením 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. Jaroslav Plichta, správca
JUDr. Jaroslav Plichta, trustee of the bankrupt

K026872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Kysela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fatranská 706/37, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/24/2017/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/24/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Ing. Jaroslav Kysela, nar.
16.09.1965, trvale bytom Fatranská 706/37, 013 03 Varín; obchodné meno: Ing. Jaroslav Kysela DOMSTAV, s
miestom podnikania: Fatranská 706/37, 013 03 Varín, IČO: 35 123 206 (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 9OdK/24/2017, zo dňa 05.09.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
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

125

Obchodný vestník 177/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.09.2017

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Ing. Jaroslav Kysela, date of birth 16.09.1965, residency at Fatranská 706/37, 013 03 Varín;
business name Martin Kučera, residency at Fatranská 706/37, 013 03 Varín, ID number: 35 123 206,
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Žilina, No.
9OdK/24/2017 dated on 05th of september 2017, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 173/2017 dňa 11.09.2017.
Dňom 12.09.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 173/2017 on 11th of
september 2017. Bankruptcy was declared on 12 of september 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. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, 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. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, Slovak Republic
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 13.09.2017
The date 13th of september 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,
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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/Konkurza-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).
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
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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. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
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. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Radovan Birka, správca konkurznej podstaty
JUDr. Radovan Birka, trustee

K026873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Kysela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fatranská 706/37, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/24/2017/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/24/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka Ing. Jaroslav Kysela, nar. 16.09.1965, bytom Fatranská 706/37, 013 03
Varín, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Jaroslav Kysela DOMSTAV, miesto podnikania: Fatranská
706/37, 013 03 Varín, IČO: 35 123 206, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona 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 IBAN:
SK91 7500 0000 0040 1047 2720 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu a s poznámkou: Ing. Kysela
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; na ten účel správca zverejní v

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

128

Obchodný vestník 177/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.09.2017

Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; 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.
JUDr. Radovan Birka, správca

K026874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Kysela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fatranská 706/37, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/24/2017/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/24/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Radovan Birka, oznamuje veriteľom dlžníka: Ing. Jaroslav Kysela, nar. 16.09.1965, bytom
Fatranská 706/37, 013 03 Varín, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Jaroslav Kysela DOMSTAV, miesto
podnikania: Fatranská 706/37, 013 03 Varín, IČO: 35 123 206, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Šťiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, IV. poschodie administratívnej budovy,
počas pracovných dní, a to nasledovne Po - Pia: od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 15:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie
do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle: 0948-014-488.
JUDr. Radovan Birka, správca

K026875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Galbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina Žilina, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.6.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/82/2017/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/82/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, oznamuje veriteľom úpadcu
Peter Galbavý, nar.: 16.6.1964, 010 01 Žilina, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie administratívnej budovy, počas pracovných dní, a to
nasledovne: Po - Pi: od 9:00-16:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese
sídla, mailom na adrese: broz@judrbroz.sk alebo telefonicky na čísle: 0911324332.
V Ružomberku dňa 12.9.2017
JUDr. Michal Brož, správca
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K026876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Šurabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 132, 023 02 Dunajov Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.2.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/85/2017/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/85/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, oznamuje veriteľom úpadcu
Anna Šurabová, nar.: 1.2.1990, 023 02 Dunajov č. 139, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie administratívnej budovy, počas
pracovných dní, a to nasledovne: Po - Pi: od 9:00-16:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na uvedenej adrese sídla, mailom na adrese: broz@judrbroz.sk alebo telefonicky na čísle: 0911324332.
V Ružomberku dňa 12.9.2017
JUDr. Michal Brož, správca

K026877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ballay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Hričov 106, 013 42 Horný Hričov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/31/2017 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/31/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Miho, konkurzný správca úpadu: Peter Ballay, nar. 16.01.1969, trvale bytom Horný Hričov 106, 013
42 Horný Hričov, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola prihlásená pohľadávka veriteľa : Slovenská
sporiteľňa a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava v celkovej prihlásenej sume 23.057,69 eur z titulu
nesplatenia splátkového úveru.

Mgr. Michal Miho správca

K026878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Zajac
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varín -, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/50/2017 S692
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/13/2017
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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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martin Kováčik oznamuje, že podľa § 167v ZKaR zistil, že konkurzná podstata dlžníka Štefan
Zajac, nar. 10.01.1969, bytom Varín 013 03 nepokryje náklady konkurzu a oznamuje, že sa konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Kováčik,
správca

K026879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Martiniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/23/2017 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/23/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ako správca dlžníka Miroslav Martiniak, nar 09.01.1975, bytom 010 01 Žilina týmto oznamujem, že do zoznamu
pohľadávok boli zapísané pohľadávky:
- veriteľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 ktorá bola
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok zo dňa 24.08.2017 a bola prihlásená po uplynutí
lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle § 28 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
JUDr. Martin Kováčik , správca

K026880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Tichý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Furdeka 5/3, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.3.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Obežná 8563/2, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/83/2017/S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/83/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Miroslava Šufáková, správca dlžníka: Ing. Juraj Tichý, nar. 19.03.1959, bytom Štefana Furdeka 5/3, 036 01
Martin, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Juraj Tichý, s miestom podnikania Štefana Furdeka 10705/5, 036
01 Martin, IČO: 350 722 37, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp.zn.:
3OdK/83/2017, že v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Obežná 8563/2, 010 08 Žilina, v úradných hodinách Po-Pia
od 9:00 -11:30 hod a 12:00- 15:30 hod. K nahliadnutiu sa vopred objednajte mailom na adrese
dubocziova@poradenska.sk alebo telefonicky na čísle 0910 583 593.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. úradne osvedčenej plnej moci.
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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Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K026881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Tichý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Furdeka 5/3, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Obežná 8563/2, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/83/2017/S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/83/2017
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: Ing. Juraj Tichý, nar.
19.03.1959, bytom Štefana Furdeka 5/3, 036 01 Martin, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Juraj Tichý, s
miestom podnikania Štefana Furdeka 10705/5, 036 01 Martin, IČO: 350 722 37 (ďalej len „dlžník“), oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 3OdK/83/2017, zo dňa 5.9.2017 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 Ing. Juraj Tichý, date of birth 19.03.1959, residency at Štefana Furdeka 5/3, 036 01 Martin,
Slovak Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District
Court Žilina, No. 3OdK/83/2017 dated on 5th of September 2017, the bankruptcy was declared on the
Debtor‘s estate.

Mgr. Miroslava Šufáková, správca, so sídlom kancelárie: Obežná 8563/2, 010 08 Žilina, Slovenská republika,
značka správcu S 1844 (ďalej aj ako „správca“), bola uznesením ustanovená do funkcie správcu úpadcu.
Mgr. Miroslava Šufáková, office seat at: Obežná 8563/2, 010 08 Žilina, Slovak Republic, Identification
number of the trustee S 1844 (hereinafter referred to as the “bankruptcy administrator” or “trustee”), was
appointed to the function of Bankruptcy administrator.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 174/2017 dňa 12.9.2017. Dňom
13.9.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 174/2017 on 12th of
September 2017. Bankruptcy was declared on 13th of September 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).
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 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 Mgr. Miroslava
Šufáková, správca, so sídlom kancelárie: Obežná 8563/2, 010 08 Žilina, 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: Mgr. Miroslava Šufáková, office seat at: Obežná 8563/2, 010 08 Žilina, Slovak Republic.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 13.9.2017.
The date 13th of September 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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 (§ 29 sec. 4
BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
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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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.

Mgr. Miroslava Šufáková, správca konkurznej podstaty
Mgr. Miroslava Šufáková, trustee

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Tichý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Furdeka 5/3, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.3.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Obežná 8563/2, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/83/2017/S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/83/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
Mgr. Miroslava Šufáková, ako správca úpadcu: Ing. Juraj Tichý, nar. 19.03.1959, bytom Štefana Furdeka 5/3, 036
01 Martin, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Juraj Tichý, s miestom podnikania Štefana Furdeka 10705/5,
036 01 Martin, IČO: 350 722 37, 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.:
3OdK/83/2017, ktorým je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: 2920889358/1100
(IBAN:SK8511000000002920889358). Do poznámky uveďte číslo konkurzného konania.
Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K026883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Penzeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 8110/45, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/38/2017 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/38/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Michal Miho konkurzný správca dlžníka Ing. Miroslav Penzeš, nar. 20.04.1963, trvale bytom Borová
8110/45, 010 07 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Ing. Miroslav Penzeš, Borová 8110/45, 010
07 Žilina, IČO : 32 952 872

oznamuje súpis všeobecnej podstaty :

nehnuteľný majetok úpadcu :

1. LV č. 1524, k.ú. Nededza :
- parcela KN-C č.101/221, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2, podiel dlžníka 1/8,
hodnota podielu 150,00 eur
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2. LV č. 1540, k.ú. Nededza :
- parcela KN-C č.499/354, orná pôda o výmere 31 m2, podiel dlžníka 1/1, hodnota 250,00 eur

Celková súpisová hodnota všeobecnej podstaty dlžníka je 400,00 eur.

Mgr. Michal Miho, správca

K026884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Škvarka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valča 571, 038 35 Valča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/11/2017 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/11/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca úpadcu: Martin Škvarka, nar. 03.10.1989, bytom Valča 571, 038 35 Valča,
podnikajúci pod obchodným menom Martin Škvarka, s miestom podnikania Valča 571, 038 35 Valča, IČO: 46 687
068 týmto, v súlade s ustanovením § 167u ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom zámer zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K026885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Nogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valča 573, 038 35 Valča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/21/2017 S 1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/21/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Dagmar Nogová, nar.: 07.12.1961, bytom: Valča 573, 038 35 Valča,
oznamuje veriteľom a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: Uhoľná 9, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od
13.00 do 15.00 hod. a v piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred so
správcom dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0903 524 443.
V Žiline dňa 12.09.2017
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JUDr. Mária Cabadajová, správca

K026886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Nogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valča 573, 038 35 Valča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/21/2017 S 1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/21/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign
Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(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"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(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"
(pt) „Aviso de reclamaçao 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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní
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ako správca úpadcu Dagmar Nogová, nar.: 07.12.1961, bytom: Valča 573, 038 35 Valča (ďalej len „Úpadca“)
oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 9OdK/21/2017-20 zo dňa
05.09.2017, uverejnenom v. Obchodnom vestníku č. 173/2017 zo dňa 11.09.2017 vyhlásený konkurz a za
správcu Úpadcu bola ustanovená JUDr. Mária Cabadajová, správca, so sídlom Uhoľná 9, 010 01 Žilina,
Slovenská republika.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Dagmar Nogová, date of the birth.: 07.12.1961 as at: Valča 573, 038 35 Valča,
Slovakia our duty is to inform you, that the District Court in Zilina No. 9OdK/21/2017-20 dated 05.09.2017 and
promulgated in the Commercial bulletin No. 173/2017 from 11.09.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed JUDr. Maria Cabadajova, seat: Uhoľná 9, 010 01 Zilina Slovakia as the trustee of the
bankrupt.
V zmysle ZKR/According to the BRA:
1.
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 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199
ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, 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. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
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.
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). During
the banruptcy, claims listed in § 166a) letter a), b) and c) BRA, claims which already have been applied in court,
executable claims and claims which are enforced by execution of injuction or by execution itself are applied by
application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3.
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.
Secured creditor of housing loan is entitled to register his claim only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4.
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. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis
a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenie
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 banruptcy. 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 sec. 9 and 10 BRA).

5.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
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 reffering 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 the claim.
6.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§ 28 ods. 2 v spojení s § 167lZKR). V súlade
s §
197a ZKR prihlášku možno podať elektronicky aj do elektronickej schránky správcu prostredníctvom na to
určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. 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 (§ 28 ods. 3 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké
právne účinky ako uplatnenie práva na súde (167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy(§ 28 sec. 2 and §167l BRA). In
accordance to § 197a BRA the application may be delivered electronically also to the online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and ist supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person which is authorized for submission of electronic filling. 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
report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).The delivery of the application to the
trustee of the bankrupt has for the course of the period of limitation and the termination of the right the same legal
effects as enforcement of right by the court (§167l sec. 3 BRA).
7.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive (vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx) 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 (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 name and seat of the
bankrupt, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
8.
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). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2 ZKR).
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 (§ 28
sec. 4 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA).
9.
Prihláška 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 steted or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§29 sec. 5 BRA).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
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).
13. 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).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their usual stay, domicile or registered seat in other EU member
state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
V Žiline/In Žilina 12.09.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca/the trustee of bankrupt

K026887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Briestenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pšurnovická 1283/78, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1966
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2014
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3K/5/2014
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
·

pohľadávky veriteľa Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, IČO: 31
383 408, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1 zapísané do
zoznamu pohľadávok pod 14/W-1 až 14/W-3: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 700,10 Eur;
pohľadávka č. 2 v celkovej výške 2.861,11 Eur; pohľadávka č. 3 v celkovej výške 915,73 Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K026888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Mäkký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
neznámy neznáme, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/17/2017S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/17/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca úpadcu: Pavol Mäkký, nar. 07.01.1964, bytom 024 01 Kysucké Nové Mesto, oznamuje, že vychádzajúc
zo zoznamu majetku dlžníka, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu, ako aj zisťovania správcu v zmysle
ustanovenia § 166i ZKR, nebol zistený žiadny majetok úpadcu, ktorý by v zmysle § 167h ZKR podliehal konkurzu.
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K026889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučkuliaková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valča 6, 038 35 Valča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/46/2017 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/46/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom Pivovarská 20, 010 01 Žilina ako správca dlžníka: Zuzana Bučkuliaková,
nar. 14.01.1986, trvale bytom 038 35 Valča 6 v zmysle § 167l ods. 3 ZKR oznamujem všetkým účastníkom
konkurzného konania sp. zn. 3OdK/46/2017, že dňa 12.09.2017, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa BENCONT
COLLECTION, a. s., IČO: 47 967 692, so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava. Výška celkovej
prihlásenej sumy pohľadávky je 115,11 €.
Prihlášku správca zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 12.09.2017 pod poradovým číslom 1.
Žilina, 12.07.2017
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K026890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Král
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Salvu 5 / 1985, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 527 856
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/23/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/23/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh podania: Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty
Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu
1985/5, 034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola
Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 30527856, týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej
podstaty:

1. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Peňažné prostriedky na bankovom účte konkurznej podstaty poukázaná od spoločnosti TIPSPORT
SK,
a.s.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 12.09.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

2. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Peňažné prostriedky na bankovom účte konkurznej podstaty poukázaná od spoločnosti TIPSPORT
SK,
a.s.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 12.09.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu

K026891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Limbová 1, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7K/4/2017 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/4/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Rastislav Palutka LL.M., správca
so sídlom kancelárie: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, značka správcu: S 1832,
správca úpadcu: Katarína Horvathová, nar. 29.06.1982, bytom Limbová 3054/1, 010 07 Žilina, oznamuje, že
po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 11.09.2017 doručená do kancelárie
správcu prihláška pohľadávky veriteľa – EX CREDIT, a.s., Šustekova 49, Bratislava, IČO: 36 572 586, s
celkovou sumou 84 588,57 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

Ing. Rastislav Palutka LL.M., správca

K026892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Čuntalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 2615/13B, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/78/2017 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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1OdK/78/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu : Helena Čuntalová, nar. 19.11.1956, trvale bytom : Hurbanova 2615/13B, 024 01
Kysucké Nové Mesto, bol uznesením Okresného súdu Žilina pod č.k. 1OdK/78/2017 zo dňa 24.08.2017 Mgr.
Michal Miho ustanovený za konkurzného správcu. Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárií správcu na adrese: Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch
pondelok až piatok v úradných hodinách od 8:00 do 11:00 a od 12:30 do 15:30. Nahliadanie do spisu je potrebné
si vopred dohodnúť písomne alebo telefonicky na mob. čísle: 0903 801 595.

Mgr. Michal Miho správca

K026893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Štefanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radovka 1044, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/79/2017 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/79/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
MSSR, značka správcu S580, správca úpadcu: Miloš Štefanka, nar. 09.01.1981, bytom Radovka 1044, 023 41
Nesluša, 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.
8OdK/79/2017 – S580 majú právo účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia nahliadnuť počas konkurzu v
pracovných dňoch, v čase od 8.00 h do 11.00 h a od 12.00 h do 15.00 h v kancelárii správcu, na adrese
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo mailom na adrese birosova@gbirosova.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 (0)
911 307 623.
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K026894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Suchánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 8501/43B, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1952
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/77/2017/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/77/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Miroslav Suchánek, nar. 08.09.1952, bytom
Petzvalova 8501/43B, 010 15 Žilina, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spisu v kancelárii správcu na adrese: M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, a to v úradných hodinách počas
pracovných dní:
Pondelok až Štvrtok: od 08:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:30
Piatok: od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na info@konkurzna.sk alebo na tel.: 02/20759517.

V Žiline, dňa 12.09.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K026895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hromada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajec 0, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7Odk/36/2017 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/36/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Poradie

Popis hnuteľnej veci

Označenie / EČ

1

NISSAN ALMERA N16

ZA 337DY

Druh
Osobné vozidlo
VIN: SJNFAAN16U0202417

Farba

Hodnota v EUR s DPH

Čierna metalíza

500,00

K026896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Suchánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 8501/43B, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1952
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/77/2017/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/77/2017
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 úpadcu: Miroslav Suchánek,
nar. 08.09.1952, bytom Petzvalova 8501/43B, 010 15 Žilina (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok
Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 04.09.2017, sp. zn. 2Odk/77/2017, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 173/2017 zo dňa 11.09.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená
spoločnosť: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 7, 010 01
Žilina, značka správcu: S1784 (ďalej aj len ako „Správca“).

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

146

Obchodný vestník 177/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.09.2017

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Miroslav Suchánek, born: 08.09.1952, residency at Petzvalova 8501/43B, 010 15 Žilina, our duty
is to inform you, that the District Court in Žilina dated 04.09.2017, No. 2Odk/77/2017, and promulgated in
the Commercial bulletin No. 173/2017 from 11.09.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., with its registered seat of
office M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina as the trustee of the bankrupt.
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.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou [(§ 28 ods. 1 č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]. 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, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claim shall be alleged by an application form [(§ 28 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as “the BRA”)]. During the bankruptcy, claims listed in § 166a
sec. 1 let. a), b) a c) of the 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.
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.
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 sec. 9 and 10 of the 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 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,
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otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 of the BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou 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).
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. 2 of the BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd - Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika (§ 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).
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Bratislavská konkurzná a
reštrukturalizačná, k.s., with its registered seat of office M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, Slovak Republic,
whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring
the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic
filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is
authorized for submission of electronic filling. In one counterpart delivers the creditor the application to
the court - Okresný súd Žilina (District Court Žilina), with its registered seat Hviezdoslavova 28, 010 59
Žilina, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 of the BRA). 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 (§ 199 sec. 9 second sentence of the BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. 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 right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 of the
BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 of the 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. 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).
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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 Coll. (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. 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 of the 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 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 of the 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 (§ 29 sec. of
the 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 of the 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
of 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 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 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 of the BRA).
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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.

Žilina, 12.09.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., trustee

K026897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Kuniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Galandu 4613/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1978
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/22/2017/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/22/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Michal Kuniak, nar. 19.08.1978, bytom M.
Galandu 4613/8, 036 01 Martin, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese: M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, a to v úradných hodinách počas pracovných dní:
Pondelok až Štvrtok: od 08:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:30
Piatok: od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na info@konkurzna.sk alebo na tel.: 02/20759517.

V Žiline, dňa 12.09.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K026898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Kuniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Galandu 4613/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1978
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/22/2017/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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9OdK/22/2017
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 úpadcu: Michal Kuniak, nar.
19.08.1978, bytom M. Galandu 4613/8, 036 01 Martin (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok Úpadcu
bol Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 05.09.2017, sp. zn. 9Odk/22/2017, uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 173/2017 zo dňa 11.09.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená spoločnosť:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, značka
správcu: S1784 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Michal Kuniak, born: 19.08.1978, residency at M. Galandu 4613/8, 036 01 Martin, our duty is to
inform you, that the District Court in Žilina dated 05.09.2017, No. 9Odk/22/2017, and promulgated in the
Commercial bulletin No. 173/2017 from 11.09.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., with its registered seat of
office M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina as the trustee of the bankrupt.
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.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou [(§ 28 ods. 1 č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]. 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, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claim shall be alleged by an application form [(§ 28 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as “the BRA”)]. During the bankruptcy, claims listed in § 166a
sec. 1 let. a), b) a c) of the 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.
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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 sec. 9 and 10 of the 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 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 (§ 28 sec. 4 of the BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou 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).
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. 2 of the BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd - Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika (§ 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).
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Bratislavská konkurzná a
reštrukturalizačná, k.s., with its registered seat of office M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, Slovak Republic,
whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring
the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic
filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is
authorized for submission of electronic filling. In one counterpart delivers the creditor the application to
the court - Okresný súd Žilina (District Court Žilina), with its registered seat Hviezdoslavova 28, 010 59
Žilina, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 of the BRA). 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 (§ 199 sec. 9 second sentence of the BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . 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 right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 of the 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. 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).
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 Coll. (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. 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 of the 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 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 of the 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 (§ 29 sec. of
the 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 of the 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
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of 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 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 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 of the 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.

Žilina, 12.09.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., trustee

K026899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kubáň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bobrovec 647, 032 21 Bobrovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.2.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/75/2017 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/75/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Vladimír Kubáň, nar.: 16.2.1966, trv. bytom:, 032 21 Bobrovec 647, podnikajúci pod
obchodným menom: Vladimír Kubáň, s miestom podnikania: 032 21 Bobrovec 647, IČO: 40 981 703 Žilina, (ďalej
aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky
veriteľom je vedený v VÚB Banka, a.s. IBAN: SK98 0200 0000 0029 4561 3091, BIC: SUBASKBX. 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.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3, 5 a 7 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(2) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
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právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) 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; na ten účel správca zverejňuje v Obchod-nom vestníku bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu; 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.
JUDr. Alena Balážová - správkyňa

K026900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Zubajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 285, 032 32 Východná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/14/2017 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/14/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Správca JUDr. Alena Balážová dlžníka: Alena Zubajová, nar.: 5.10.1959, trv. bytom:
Východná 285, 032 32 Východná, do 24.11.2012 podnikajúceho pod obchodným menom: Alena Zubajová, s
miestom podnikania: 032 32 Východná 285, IČO: 45 004 323, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v VÚB Banka, a.s.
IBAN: SK96 0200 0000 0029 4560 4494, BIC: SUBASKBX. 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.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3, 5 a 7 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(2) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
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(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) 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; na ten účel správca zverejňuje v Obchod-nom vestníku bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu; 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.
JUDr. Alena Balážová - správkyňa

K026901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Kravčuková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Ružomberok -, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/57/2017 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/57/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Správca JUDr. Alena Balážová dlžníka: Janka Kraučuková, nar.: 21.11.1967, trv. bytom.
mesto Ružomberok, do 30.4.2009 podnikajúca pod obchodným menom Janka Kravčuková RAJA s miestom
podnikania: K. Sidora 1840/72, 034 01 Ružomberok, IČO: 40 930 297, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje
v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v VÚB Banka, a.s. IBAN: SK87
0200 0000 0029 4560 9797, BIC: SUBASKBX. 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.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3, 5 a 7 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(2) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
(3) Pohľadávku možno poprieť
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a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) 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; na ten účel správca zverejňuje v Obchod-nom vestníku bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu; 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.
JUDr. Alena Balážová - správkyňa

K026902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Bútorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 596, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/90/2017 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/90/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Robert Antal, oznamuje, že do správcovského spisu úpadcu: Ivana Bútorová, nar. 31.12.1971,
trvale bytom Ľ. Štúra 596, 980 61 Tisovec, obchodné meno: Ivana Bútorová, s miestom podnikania Daxnerova
958, 980 61 Tisovec, IČO: 41 416 902, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Ul. Kláry Jarunkovej
2, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok - piatok počas úradných hodín od 8:00 hod. do 12:00
hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 048/429 99 60 alebo na e-mailovej adrese:
muranska@akantal.sk.

Robert Antal
správca

K026903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaromír Sklenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
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Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/265/2017 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/265/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Jaromír Sklenka, nar. 18.05.1959, trvale bytom Obec Stará Kremnička, 965 01 Žiar nad Hronom
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica počas stránkových
hodín v dňoch pondelok až piatok od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese správcu alebo na tel.
čísle: 0903 922 438 alebo mailom: skp.jandova@gmail.com.

JUDr. Jana Jandová, správca

K026904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Faťun Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Zvolen 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/140/2017 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/140/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva ako správca dlžníka: Jozef Faťun,
nar. 18.03.1959, trvale bytom Zvolen, 960 01 Zvolen, v zmysle § 167 j ods. 1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku správcom v zmysle § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurzne a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
písomného prehlásenia dlžníka zo dňa 19.07.2017 ako aj vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí dňa 19.7.2017,
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty
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K026905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Faťun Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Zvolen 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/140/2017 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/140/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva ako správca dlžníka: Jozef Faťun,
nar. 18.03.1959, trvale bytom Zvolen, 960 01 Zvolen, v zmysle § 167 j ods. 1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku správcom v zmysle § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurzne a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
písomného prehlásenia dlžníka zo dňa 19.07.2017 ako aj vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí dňa 19.7.2017,
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K026906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Humeníková Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Armádna 275, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1981
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/144/2017 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/144/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec ako správca dlžníka: Miroslava
Humeníková, nar. 21.11.1981, trvale bytom Armádna 275, 049 16 Jelšava, v zmysle § 167 j ods. 1 Zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku správcom v zmysle § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurzne a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
písomného prehlásenia dlžníka zo dňa 03.08.2017 ako aj vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí dňa
03.08.2017, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej
podstaty.

Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K026907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Humeníková Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Armádna 275, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/144/2017 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/144/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec ako správca dlžníka: Miroslava
Humeníková, nar. 21.11.1981, trvale bytom Armádna 275, 049 16 Jelšava, v zmysle § 167 j ods. 1 Zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku správcom v zmysle § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurzne a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
písomného prehlásenia dlžníka zo dňa 03.08.2017 ako aj vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí dňa
03.08.2017, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej
podstaty.

Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty
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K026908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenova 16, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 945 044
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/22/2016 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/22/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Robert Antal, oznamuje, že do správcovského spisu úpadcu: KLIMEX STONE SLOVAKIA,
s.r.o, Jasenova 16, 010 07 Žilina, IČO: 35 945 044, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Ul.
Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok - piatok počas úradných hodín od 8:00
hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 048/429 99 60 alebo na e-mailovej
adrese: muranska@akantal.sk.

Robert Antal
správca

K026909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Šarkőzi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Chrásteka 23/22, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/92/2017 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/92/2017
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 : Róbert Šarkőzi, nar.
14.04.1971, trvale bytom M. Chrásteka 23/22, 965 01 Žiar nad Hronom, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 3OdK/92/2017, zo dňa 04.09.2017 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 Róbert Šarkőzi, date of birth 14.04.1971, residency M. Chrásteka 23/22, 965 01 Žiar nad Hronom
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská
Bystrica, No. 3OdK/92/2017 dated on 04th of september 2017, the bankruptcy was declared on the
Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 173/2017 dňa
11.09.2017. Konkurz bol vyhlásený dňom 13.09.2017.
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This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 173/2017 on
11th of september 2017. Bankruptcy was declared on 13th of september 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 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. 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
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

K026910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru vo veci vyhláseného konkurzu
na majetok úpadcu VAV invest, s.r.o. v konkurze, so sídlom námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO
31615325, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vl. č. 2210/S,
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.: 2R 8/2015
Dátum a čas konania schôdze:

8.9.2017 o 10:00

Miesto konania zasadnutia:

BBH advokátska kancelária, s.r.o., Suché Mýto 1, 811 02 Bratislava

Prítomní:
1. Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Krajinským súdom v Krems an der Donau, číslo zápisu spoločnosti: FN
36924a, zast. BBH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 36 713 066, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 43677/B v mene ktorej koná Mgr. Olga Beláňová, advokátka a konateľka;
2. INGSTEEL spol. sr.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO 17320429, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddie Sro, vl č. 49724/B, zast. RAS Legal, s.ro., Mostová 2, 811 02
Bratislava, IČO: 36855561, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl č.
49724/B, v mene ktorej koná JUDr. Slavomír Rabatin, advokát a konateľ;
3. AWCOM s.r.o., so sídlom Masarykovo náměstí 36/35, 680 01 Boskovice, ČR, IČO: 018 78 417, zapísaná
v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, sp. zn.: C 81110, Mgr. Anna Ivorová, advokátka, so sídlom
Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 50 224 603, zapísanú v zozname vedenom Slovenskou advokátskou
komorou pod č. 7274.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PROGRAM ZASADNUTIA:
1. Otvorenie;
2. Prerokovanie žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu k výzve na uzavretie zmieru predloženého
spoločnosťou EUROPA F2, s.r.o. a uloženie záväzného pokynu;
3. Prerokovanie žiadosti správcu o uloženie odporúčania vo veci postupu vo veci návrhu o mimosúdnom
urovnaní súdneho konania so spoločnosťou COOPEX HOLD, a.s.. a uloženie odporúčania.
4. Rôzne / Záver
K bodu 1 Programu:
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru, ktorý konštatoval, že:
·
·
·

Zvolávateľom veriteľského výboru je predseda veriteľského výboru;
Boli splnené formálne náležitosti spojené so zvolávaním veriteľského výboru;
Prítomní sú všetci traja členovia veriteľského výboru, t.j. veriteľský výbor je uznášania schopný.

K uvedenému neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 2 Programu:
Veriteľský výbor prerokoval výzvu na uzavretie týkajúcu sa nasledovných pozemkov:
1. Pozemky evidované na LV č. 9597 katastrálneho úradu Zvolen, nachádzajúce sa v katastrálnom území
Zvolen, parcely registra „C“ nasledovne:
· parc. č. 1155/1 o výmere 2063 m2, zastavané plochy a nádvoria (na tomto pozemku stála stavba kino
Mier, ktorá bola zbúraná);
· parc. č. 115/4 o výmere 2515m2, zastavané plochy a nádvoria;
· parc. č. 1166/60 o výmere 136 m2, zastavané plochy a nádvoria;
· parc.č. 1166/61 o výmere 170 m2, zastavané plochy a nádvoria;
· parc. č. 1166/62 o výmere 712 m2, záhrady;
(ďalej len „Pozemky 1“)
Pozemky 1 sú na liste vlastníctva vedené vo vlastníctve EUROPA F2 so sídlom Račianska 1523/71, 831 02
Bratislava, IČO 46 707 590, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl. č.
81951/B. Na liste vlastníctva je ďalej zaregistrovaná nájomná zmluva na všetky pozemky v prospech nájomcu spoločnosti VAV HOLD, a.s. zo dňa 24.11.2015 (ďalej len „Nájomná zmluva“)[1].Nájomná zmluva je uzavretá do
31.12.2055.
EUROPA F2 podala na Okresný súd v Banskej Bystrici 16.9.2016 žalobu na vylúčenie Pozemkov 1 z konkurznej
podstaty, vedená pod č.k. 60Cbi/20/2016 (ďalej len „Excindačná žaloba“). Následne, dňa 13.10.2016, podal
SKP žalobu doručenú súdu 19.10.2016, ktorou sa SKP domáha neúčinnosti úkonov, na základe ktorých sa
EUROPA F2 stala vlastníkov Pozemkov 1 vedená pod č.k. 60Cbi/22/2016 (ďalej len „Odporovacia žaloba“).
Hneď pri podaní žaloby požiadal o prerušenie tohto konania, nakoľko odporovať možno len platným právnym
úkonom a táto otázka je predmetom Excindačnej žaloby. O Odporovacej žalobe sa teda bude rozhodovať až po
právoplatnom skončení konania o Excindačnej žalobe (pokiaľ súd Excindačnej žalobe vyhovie).
1. Pozemky evidované na LV č. 9007 katastrálneho úradu Zvolen, vo vlastníctve EUROPA SC ZV II a.s.,
námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica nachádzajúce sa v katastrálnom území Zvolen, parcely registra
„C“ nasledovne:
· parc. č. 1166/16 o výmere 614 m2, zastavané plochy a nádvoria
· parc.č. 1166/17 o výmere 1141 m2, zastavané plochy a nádvoria
(ďalej len „Pozemky 2“).
Vo veci Pozemkov 2 bola zapísaná sporná poznámka zo strany EUROPA SC ZV II, a.s.. Na základe rozhodnutia
Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 7.4.2017 je však zrejmé, že tejto spoločnosti márne uplynula lehota na
podanie excindačnej žaloby (obchodný vestník 73/2017 zo dňa 13.4.2017). Zo zverejnení z obchodného vestníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyplýva, že by Pozemky 2 mali byť bez ďalšieho spísané v podstate Úpadcu. Podľa informácií od SKP však
podáva PV prostredníctvom ním spriaznených subjektov sporné poznámky cyklicky (v obchodnom vestníku však
zatiaľ neboli ďalšie nezverejnené).
Návrh na uzavretie zmieru zo strany EUROPA F2 s.r.o. je nasledovný:
Uzavretie zmieru v oboch sporoch (Excindačná žaloba a Odporovacia žaloba) v čoho dôsledku by boli Pozemky 1
bezpečne vylúčené zo súpisu majetku podstát úpadcu za finančnú kompenzáciu vo výške 100.000,-EUR, pričom
podmienkou takéhoto urovnania je zároveň odpredaj Pozemkov 2 tejto spoločnosti za kúpnu cenu 140.000,-EUR.
Veriteľský výbor následne prerokoval návrh vo vzťahu k Pozemkom 1, ktoré sú spísané vo všeobecnej podstate
úpadcu. V súlade s uvedeným predseda veriteľského výboru dal následne hlasovať o nasledovnom
návrhu uznesenia:
Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn, aby návrh spoločnosti EUROPA F2 s.r.o. v znení vyššie
uvedenom odmietol s tým, že:
·
·
·

súhlasí s prípadným urovnaním sporov so spoločnosťou EUROPA F2 s.r.o. avšak
nesúhlasí s finančným návrhom kompenzácie spoločnosti EUROPA F2 s.r.o. z návrhu zo dňa 22.6.2017;
keď preto
ukladá správcovi, aby ďalej rokoval so spoločnosťou EUROPA F2 s.r.o. o urovnaní sporov s tým, že
kompenzácia za vylúčenie Pozemkov 1 zo súpisu majetku podstát by sa mala približovať trhovej cene
porovnateľných pozemkov v danej lokalite.

Hlasovanie:
ZA: 3 (Waldviertler Sparkasse Bank AG, INGSTEEL spol. sr.o., AWCOM s.r.o.)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že v nadväznosti na vykonané hlasovanie veriteľský výbor prijal
nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn, aby návrh spoločnosti EUROPA F2 s.r.o. v znení
vyššie uvedenom odmietol s tým, že:
·
·
·

súhlasí s prípadným urovnaním sporov so spoločnosťou EUROPA F2 s.r.o. avšak
nesúhlasí s finančným návrhom kompenzácie spoločnosti EUROPA F2 s.r.o. z návrhu zo dňa
22.6.2017; keď preto
ukladá správcovi, aby ďalej rokoval so spoločnosťou EUROPA F2 s.r.o. o urovnaní sporov s tým,
že kompenzácia za vylúčenie Pozemkov 1 zo súpisu majetku podstát by sa mala približovať
trhovej cene porovnateľných pozemkov v danej lokalite.“

K bodu 3 Programu:
Veriteľský výbor prerokoval žiadosť správcu o udelenie odporúčania zo dňa 25.8.2017 vo veci ďalšieho postupu v
spore so spoločnosťou COOPEX HOLD, a.s.,Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, IČO: 35 819 570, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vl. č. 2802/B.
Spoločnosť COOPEX HOLD, a.s. navrhuje správcovi uzavretie dohody o mimosúdnom urovnaní súdneho
konania, v ktorom správca žaluje určenie neúčinnosti právneho úkonu označeného ako „Kúpna zmluva B“
uzavretého dňa 24.9.2012 medzi úpadcom ako predávajúcim a COOPEX HOLD, a.s. ako kupujúcim, ktorým bolo
na COOPEX HOLD, a.s. prevedených 25% akcií spoločnosti Europa Business Center, a.s. (v súčasnosti po
transformácii Europa Center, s.r.o.) za cenu 1 EUR a zároveň určenia neúčinnosti právneho úkonu označeného
ako „Zmluva o odplatnom postúpení pohľadávky“ zo dňa 24.9.2012 medzi úpadcom ako postupcom a COOPEX
HOLD, a.s. ako žalovaným.
Predmetom návrhu na mimosúdne urovnanie je (i) späťvzatie žaloby zo strany správcu a (ii) úhrada kompenzácie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zo strany COOPEX HOLD, a.s. v sume 20.000,-EUR na účet úpadcu (k rukám správcu).
V súlade s uvedeným predseda veriteľského výboru dal následne hlasovať o nasledovnom návrhu
uznesenia:
Veriteľský výbor udeľuje správcovi pokyn, aby až do udelenia pokynu nekonal voči spoločnosti COOPEX HOLD,
a.s, s tým že jeho členovia sa potrebujú bližšie oboznámiť s celou transakciou predaja akcií Europa Business
Center, a.s.. a aby do toho času pokračoval v spore o určenie neúčinnosti právneho úkonu.
Hlasovanie:
ZA: 3 (Waldviertler Sparkasse Bank AG, INGSTEEL spol. sr.o., AWCOM s.r.o.)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že v nadväznosti na vykonané hlasovanie veriteľský výbor prijal
nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor udeľuje správcovi pokyn, aby až do udelenia pokynu nekonal voči spoločnosti COOPEX
HOLD, a.s, s tým že jeho členovia sa potrebujú bližšie oboznámiť s celou transakciou predaja akcií
Europa Business Center, a.s.. a aby do toho času pokračoval v spore o určenie neúčinnosti právneho
úkonu.“
K bodu 4 Programu:
Predseda veriteľského výboru požiadal členov veriteľského výboru o ďalšie návrhy a pripomienky k jednotlivým
bodom programu.
Členovia veriteľského výboru zhodne uviedli, že nemajú žiadne návrhy a pripomienky.
Predseda veriteľského výboru rokovanie veriteľského výboru ukončil o 11:00.

V Bratislave, 8.9.2017

____________________________
Predseda veriteľského výboru
Waldviertler Sparkasse Bank AG
zast. BBH advokátska kancelária, s.r.o.
Mgr. Olga Beláňová, advokátka a konateľka

Prílohy:
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Prezenčná listina

[1] Nájomnú zmluvu nemáme k dispozícii, ide len o informáciu z kúpnej zmluvy medzi EUROPA FACILITY
MANAGEMENT, a.s. a EUROPA F2 a z listu vlastníctva.

K026911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Šarkőzi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Chrásteka 23/22, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/92/2017 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/92/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci konkurzu na majetok dlžníka, Róberta Šarkőziho, nar. 14.04.1971, bytom M. Chrásteka 23/22, 965
01 Žiar nad Hronom, vyhláseného uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 3OdK/92/2017, ktoré bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. 173/2017 dňa 11.09.2017, 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 nahliadnutia do spisu je potrebné dohodnúť telefonicky na tel.č. 0905613262,
0910906531.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K026912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Brňaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1038/100, 976 52 Čierny Balog - Komov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/82/2017/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/82/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje
veriteľom úpadcu Jana Brňaková, nar. 05. 01. 1962, trvale bytom Školská 1038/100, 976 52 Čierny Balog Komov, Slovenská republika, že dňom zverejnenie tohto oznámenia v obchodnom vestníku je možné nahliadať do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovského spisu č. 3OdK/82/2017/S1326 v kancelárii správcu na adrese: 29. augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica, 1. poschodie budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: pondelok až štvrtok: od 7:30 – 11:30,
13:00 16:00 a v piatok: od 7:30-do 13:30. Žiadosti o nahliadnutie do spisu je vhodné podávať vopred, písomne na
uvedenej adrese sídla, elektronicky e-mailom: jaroslav.dado@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0903/028719.
V Banskej Bystrici, Ing. Jaroslav Ďaďo, správca.

K026913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Brňaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1038/100, 976 52 Čierny Balog - Komov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/82/2017/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/82/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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. 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“)
Jana Brňaková, nar. 05. 01. 1962, trvale bytom Školská 1038/100, 976 52 Čierny Balog - Komov, Slovenská
republika, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.: 3OdK/82/2017 zo dňa
04.09.2017 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 Banská Bystrica
No. 3OdK/82/2017 dated on 4th of September 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Jana
Brňaková, born 05. 01. 1962, permanent address Školská 1038/100, 976 52 Čierny Balog - Komov, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 11.09.2017. Dňom
12.09.2017 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
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This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 11th of September 2017. Bankruptcy was
declared on 12th of September 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:
Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, 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: Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, 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.
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).
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 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 website
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 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).
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 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 truste 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
Slovakia.

K026914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Brňaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1038/100, 976 52 Čierny Balog - Komov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/82/2017/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/82/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Jana Brňaková, nar. 05. 01. 1962, trvale bytom Školská 1038/100, 976 52
Čierny Balog - Komov, Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica v
zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa môže zložiť kauciu v sume 350,EUR na účet IBAN: SK2211110000002293984048.
Veriteľ uvedie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol, do poznámky veriteľ uvedie
označenie veriteľa popretej pohľadávky a text: "Brňaková-kaucia za popretie". 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.
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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Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K026915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pokošová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 696, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/189/2017 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/189/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Irena Pokošová, nar. 09.09.1988, trvale bytom Daxnerova 696, 980 61 Tisovec., oznamuje, že v
súlade s ustanovením § 167 l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, bola do Zoznamu pohľadávok zapísaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláška
pohľadávky veriteľa: PRIVATdebt s.r.o., IČO: 45 322 571, Železničná 4/A, Hlohovec, pod č. 2 vo výške
9.788,78 €.

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K026916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenova 16, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 945 044
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/22/2016 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, ako správca úpadcu, KLIMEX STONE
SLOVAKIA, s.r.o., Jasenova 16, 010 07 Žilina, IČO: 35 945 044, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje
veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom
v konkurznom konaní, vedenom pod sp. zn. 1K/22/2016:

·

Tatra banka, a.s., č. ú.: SK83 1100 0000 0029 4403 7862,
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variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Mgr. Robert Antal
správca

K026917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bodnár JB, Jozef Bodnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janice 69, 980 42 Janice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 546 681
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/261/2017 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/261/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Jozef Bodnár, nar. 19. 07. 1970, trvale bytom Janice 69, 980 42 Janice, adresa na doručovanie
Sobotská 1, 980 02 Jesenské; obchodné meno Jozef Bodnár JB, so sídlom Rimavská 131, 980 02 Jesenské,
IČO: 33 546 681, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 4OdK/261/2017,
oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase
od 08.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č.
0904 320 100, alebo písomne na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej adrese:
natalia.milanova@gmail.com.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K026918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bodnár JB, Jozef Bodnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janice 69, 980 42 Janice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 546 681
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/261/2017 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/261/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to be observed
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„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"

«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"

"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"

"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".

"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen termijnen"
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"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a observar"

„Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"

"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Jozef Bodnár, nar. 19.
07. 1970, trvale bytom Janice 69, 980 42 Janice, adresa na doručovanie Sobotská 1, 980 02 Jesenské; obchodné
meno Jozef Bodnár JB, so sídlom Rimavská 131, 980 02 Jesenské, IČO: 33 546 681 („ďalej len dlžník“)
oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 4OdK/261/2017-12 zo
dňa 05.09.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 174/2017 dňa 12.08.2017, vyhlásený konkurz a za
správcu úpadcu bola ustanovená Mgr. Natália Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.

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.

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 bývanie25c) 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Z8kladnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 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)

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)

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)

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, 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)

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)

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. (§ 29 ods. 10 ZKR)

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)
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)

According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt: Jozef Bodnár, 19. 07. 1970, Janice 69, 980 42 Janice, postal address Sobotská 1, 980 02
Jesenské, Jozef Bodnár JB, Rimavská 131, 980 02 Jesenské, IČO: 33 546 681, is our responsibility to
inform you, that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No. 4OdK/261/2017-12, dated 05.09.2017, it
was published in the Commercial bulletin No. 174/2017 from 05.09.2017, proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Natália Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak
republic, as the trustee in the bankruptcy.

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.

By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.

The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset 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 to which
he is secured.

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.

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 elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
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and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.

The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.

The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.

The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.

A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.

Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts 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.

Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
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Mgr. Natália Miľanová
správca (trustee)

K026919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bodnár JB, Jozef Bodnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janice 69, 980 42 Janice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 546 681
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/261/2017 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/261/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Jozef Bodnár, nar. 19. 07. 1970, trvale bytom Janice 69, 980 42 Janice, adresa na doručovanie
Sobotská 1, 980 02 Jesenské; obchodné meno Jozef Bodnár JB, so sídlom Rimavská 131, 980 02 Jesenské,
IČO: 33 546 681, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 4OdK/261/2017,
týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke mBank
S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú.: IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622 7276. V zmysle ustanovenia § 167l
ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
§
167l
(5)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.
§
(3) Pohľadávku možno poprieť

32

a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) 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; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; 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
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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. Natália Miľanová, správca

K026920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PULPO SK, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buzulucká 3, 961 50 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 333 255
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/6/2010/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/6/2010
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Spísaná majetková zložka všeobecnej podstaty ako:
nákladné vozidlo (N1) FIAT Ducato 230, EČ PD721CR, farba biela, skriňová dodávka, VIN ZFA23000006014654,
vlastnícky podiel 1/1 súpisová hodnota: =6.500,00€, zverejnená pod K009249 v OV 139/2012 dňa 20.07.2012.
Tretia osoba: Vladimír Buraľ, B. Bjornsona 138/5, Prievidza 971 01, Deň a dôvod zapísania poznámky o spornom
zápise: 07.09.2017. Tretia osoba si k majetku uplatňuje práva, ktoré zápis majetku do podstaty vylučujú.
Ing. Jaroslav Ďaďo, správca.

K026921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Hronec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 18/9, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/86/2017 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/86/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote
Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Ľubomír Hronec, nar. 05.05.1978, Jesenského 18/9,
986 01 Fiľakovo, č.k. 4OdK/86/2017, týmto v súlade s § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje doručenie prihlášky pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote od veriteľa :
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO : 35 937 874
v celkovej prihlásenej sume 459,39 Eur.
Ing. Jozef Oravec - správca
V Banskej Bystrici, dňa 12.09.2017
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K026922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Petrakovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecka 745/9, 990 01 Velký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: - S3OdK/69/2017 - S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/69/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(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"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(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"
(pt) „Aviso de reclamaçao 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”
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Jaroslav Petrakovič, nar.
16. 05. 1972, trvale bytom Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok
Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 31.08.2017, sp. zn. 3OdK/69/2017 zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 171/2017 dňa 07.09.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený: Ing.
Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250 (ďalej aj len ako
„Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 of 29th May 2000, as the trustee of bankrupt –
Jaroslav Petrakovič, born on 16. 05. 1972, Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš (hereinafter referred to as the
„Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Banská Bystrica of 31.08.2017, ref. No.
3OdK/69/2017, published in the Commercial report No. 130/2017 of 10.07.2017 was proclaimed bankruptcy of
the bankrupt and Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, ref. No. of trustee:
S1250 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).

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. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, 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. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) 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)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 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,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
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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)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. 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 report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 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 shall 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 receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 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 any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 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)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 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 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 receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable 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).
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To the application 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).

Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 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).

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).
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.
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Vo Zvolene, 12.08.2017
In Zvolen, 12.08.2017
Ing. Ernest Mésároš, správca úpadcu
Ing. Ernest Mésároš, trustee of the bankrupt

K026923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 19/1, 976 64 Bacúch
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/62/2017 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/62/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu : Jaroslav Chovanec, nar. 19.02.1983, bytom
Lipová 29/1, 976 64 Bacúch, č. k. 2OdK/62/2017, týmto v súlade s § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje doručenie prihlášky pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote od veriteľa :
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO : 35 807 598
v celkovej prihlásenej sume : 5 075,12 Eur.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec - správca
V Banskej Bystrici, dňa 12.09.2017

K026924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bariaková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Somolického 436/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/25/2017 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/25/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPIS MAJETKU úpadcu: Emília Bariaková, nar. 05.11.2017, bytom Somolického 436/1, 960 01 Zvolen, č. k.
2OdK/25/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo
súpisovej
položky

Súpis. zložka
Identifikácia
majetku

Podstata

2.

Iná majetková Finančné
hodnota
prostriedky

všeobecná 160,73 €

3.

Iná majetková Finančné
hodnota
prostriedky

všeobecná 168,37 €

4.

Iná majetková Finančné
hodnota
prostriedky

všeobecná 97,80 €

5.

Iná majetková Finančné
hodnota
prostriedky

všeobecná 1 984,04 €

Iná majetková Finančné
hodnota
prostriedky

všeobecná 5,79 €

6.

Súpisová
hodnota

Dátum a dôvod zápisu

Deň vydania: 18.09.2017

Poznámka

11.08.2017, majetok, ktorý úpadca Zrážky zo mzdy úpadcu v
nadobudol počas konkurzu zmysle § 67 zmysle § 72 ods. 2 zákona
ods. 1 písm. b) zákona
Zrážky zo mzdy úpadcu
12.09.2017, majetok, ktorý úpadca
2017 v zmysle § 72 ods. 2
nadobudol počas konkurzu zmysle § 67
zákona
ods. 1 písm. b) zákona
Zrážky z dôchodku úpadcu
04.09.2017, majetok, ktorý úpadca
2017 v zmysle § 72 ods. 2
nadobudol počas konkurzu zmysle § 67
zákona
ods. 1 písm. b) zákona
04.09.2017
majetok,
ktorý
patril Union poisťovňa a. s.,
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu v odkupná hodnota poistnej
zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zákona
zmluvy č. 00108124
20.07.2017
majetok,
ktorý
patril Tatra banka, a. s., finančná
úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu v hotovosť na bežnom účte
zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zákona
úpadcu

2.582,67 €
Spolu k 12.09.2017

Ing. Katarína Tkáčová
Správca konkurznej podstaty

K026925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Štajerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 10, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/248S88
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/248/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu Správca dlžníka – Eva Štajerová nar. 26.05.1973,
Mateja Bela 10, 974 01 Banská Bystrica oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese M. R. Stefánika 2, 990 01
Veľký Krtíš Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č.: 0917 331 997 . Mgr. Pavel Vrška, správca ◘
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca dlžníka : Eva
Štajerová nar. 26.05.1973, Mateja Bela 10, 974 01 Banská Bystrica oznamujem, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.: 4OdK/248/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka .
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bankruptcy trustees of the bankrupt Eva Štajerová nar. 26.05.1973, Mateja Bela 10, 974 01 Banská
Bystrica hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our duty is to inform you that with the resolution of the
Discrit Court in Banská Bystrica, No. 4OdK/248/2017 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku. Týmto dňom
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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published . The bankruptcy was declared as of this date. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu správcu: Mgr. Pavel Vrška so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš. Pre každú pohľadávku musí byť predložená
samostatná prihláška. 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. 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. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa
pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. According to the Act No. 7/2005
Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the creditors of the Bankrupt
have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
in one copy to the truste to the adress: Mgr. Pavel Vrška so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01
Veľký Krtíš, Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to
provide information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and
of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof 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. The
registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. Credistors 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. Credistors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which
security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the information
provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not
have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat
in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating
the value of the claim has to be added. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené
podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo
nesprávnej prihlášky. Registrations that will not fulfill the requirements state 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 the bankruptcy. . The truste of the Court do not have a duty to notify the creditor to ament or
the correct the incorrect or the incomplet registration. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených
v prihláške podľa § 29 ZKR. The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to
the article 29 of the BRA. Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z
dokumentov úpadcu. This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not
obvious from the business documentation of the bankrupt. Vo Veľkom Krtíši , dňa 07.09.2017 Mgr.
Pavel Vrška, správca Mgr. Pavel Vrška, truste of the bankrupt
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K026926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing. Július Gibaľa, nar. 29.10.1952; Ing. Július
Gibaľa JUGI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájiky - Maky 5, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 181 916
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/124/2017 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/124/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Ing. Július Gibaľa, nar. 29. 10.1952, Hájiky - Maky 5, 987 01 Poltár, obchodné meno: Ing. Július
Gibaľa JUGI, s miestom podnikania Nová 567, 987 01 Poltár, IČO: 14181916, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 2OdK/124/2017, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška pohľadávky por. č. 1, veriteľa: ML
Lubservis, a.s., Malokarpatské nám. 3, Bratislava 841 03, IČO: 36 710 113, ktorou bola do konkurzu
prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 840,49 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správcom zapísaná
do zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávky 153.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
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.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

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; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; 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. Natália Miľanová, správca

K026927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Brüll
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkriváň 68, 985 51 Podkriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1967
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/164/2017 S1590
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/164/2017
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (veriteľ č.
6)
Zabezpečená pohľadávka č. 10
Poradie: prvé
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 236, kat. územie Podkriváň, obec Podkriváň, okres Detva, a to:
POZEMKY:
Spoluvl. Súpisová hodnota
LV č. Kat. územie / obec
Štát
podiel
v Eur
P.č. Číslo parcely Druh pozemku
Výmera
1.
201
Zastavané plochy a nádvoria
329
342
2.
202
Záhrady
STAVBY:
P.č. Popis stavby

Súpisné číslo

Parc. číslo

1.

68

201

Rodinný dom

236

Podkriváň

SR

1/1

24.300,00 €
Ďalšie zabezpečovacie práva: -

Deň zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty:

12.09.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej
podstaty:
§ 167h v spojení s § 167k ZKR –
majetok podliehajúci konkurzu

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K026928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ján Kúdeľa, nar. 28.08.1964, podnikajúci pod
obchodným menom: Ján Kúdela W.M.K.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanec 723, 962 05 Hriňová, miesto podnikania: Slanec 723, 962 05
Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 324 411
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/80/2017 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/80/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka Ján
Kúdeľa, nar. 28.08.1964, trvale bytom Slanec 723, 962 05 Hriňová, Slovenská republika, obchodné meno: Ján
Kúdela W.M.K., s miestom podnikania Slanec 723, 962 05 Hriňová, Slovenská republika, IČO: 34 324 411, týmto
v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do
správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, každý
pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín
nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred si dohodnúť so správcom a to písomne na adrese
kancelárie správcu, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: tri.solutions.ks@gmail.com alebo telefonicky
na kontaktnom tel. čísle: 0908 977 995.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K026929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CC Development s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 11 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 695 734
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/84/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/84/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu CC Development s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Nám.
SNP 11, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36 695 734, týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG so sídlom Sparkassenplatz 3, 3910
Zwettl, Rakúska republika, číslo zabezpečených pohľadávok v zozname pohľadávok: 18,19,20,21,22.:

1. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Umiestnenie a prevádzkovanie reklamy na rekl. zariadeniach na základe zmluvy o podnájme za
obdobie 09/2017 poukázané od spoločnosti FORAX, s.r.o.. Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 180,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 12.09.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

2. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Cirkus Šimek – nájomná zmluva
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 360,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 12.09.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prvá arbitrážna k.s.
Ing. Vojtech Švantner
správca úpadcu

K026930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Belička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 23, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1954
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/193/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/193/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 37, 960 01 Zvolen, správca
úpadcu: Jozef Belička, nar. 03.01.1954, bytom M.R. Štefánika 23, 960 01 Zvolen v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/193/2017 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK38 1111 0000
0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. 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.
Vo Zvolene, dňa 12.09.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K026931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Katonová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 4/26, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1956
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/206/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/206/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 37, 960 01 Zvolen, správca
úpadcu: Irena Katonová, nar. 01.06.1956, bytom Športová 4/26, 979 01 Rimavská Sobota, v konkurznom konaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/206/2017 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR
zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN:
SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. 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.
Vo Zvolene, dňa 12.09.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K026932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Beňková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O.Hviezdoslava 818/31, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1972
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/101/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/101/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Andrea Beňková,
nar. 10.04.1972, bytom P. O. Hviezdoslava 818/31, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len „úpadca“), týmto podľa
ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok, pohľadávku nasledovného
veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
so sídlom Československé armády 954/7, Hradec Králové, Česká republika, IČO: 24 785 199
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

475,58 €
1
Neuplatnené
10/1
11.09.2017

Vo Zvolene, dňa 12.09.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
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K026933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Renáta Fojtíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starohorská 6151/8, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1976
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/37/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/37/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Bc. Renáta
Fojtíková, nar. 06.01.1976, bytom Starohorská 6151/8, 974 11 Banská Bystrica, obchodné meno Bc. Renáta
Fojtíková, s miestom podnikania Starohorská 6151/8, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 40 595 269 (ďalej len
„úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok,
pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: EX CREDIT, a.s.
so sídlom Šusteková 49, Bratislava, IČO: 36 572 586
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

4.016,50 €
1
Neuplatnené
12/1
12.09.2017

Vo Zvolene, dňa 12.09.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K026934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktória Kálazyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská Nová Ves 297, 991 07 Slovenské Ďarmoty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1988
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/34/2017 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/34/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Viktória Kálazyová, nar. 21.08.1988, trvale bytom Opatovská Nová Ves 297, 991 07 Slovenské Ďarmoty,
Slovenská republika, v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
bankový účet, na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky:
účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo účtu (IBAN): SK8683300000002801286183;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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variabilný symbol: číslo zložené z číslic 23417 a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
výška kaucie: 350,- EUR.
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.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K026935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Svinčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 2326/41, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1984
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/16/2017 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/16/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Jaroslav Svinčiak, nar. 17.03.1984, trvale bytom Podháj 2326/41, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika,
v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje bankový účet,
na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky:
účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo účtu (IBAN): SK8683300000002801286183;
variabilný symbol: číslo zložené z číslic 41617 a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
výška kaucie: 350,- EUR.
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.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K026936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Roman Berka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maša 573, 981 01 Hnúšťa, adresa na doručovanie L. Svobodu 26, 979 01
Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1974
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/167/2017 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/167/2017
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
PhDr. Roman Berka, nar. 27.07.1974, trvale bytom Maša 573, 981 01 Hnúšťa, Slovenská republika, adresa na
doručovanie L. Svobodu 26, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika, v súlade s ust. § 167l ods. 5 v
spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje bankový účet, na ktorý možno zložiť kauciu pre
popretie pohľadávky:
účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo účtu (IBAN): SK8683300000002801286183;
variabilný symbol: číslo zložené z číslic 416717 a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
výška kaucie: 350,- EUR.
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.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K026937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ján Škvarka, nar. 02.03.1968, podnikajúci pod
obchodným menom: Ján Škvarka Murár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Tekovská Breznica, 966 52 Tekovská Breznica, miesto podnikania
Tekovská Breznica 664, 966 52 Tekovská Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 794 391
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/188/2017 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/188/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka Ján
Škvarka, nar. 02.03.1968, trvale bytom Obec Tekovská Breznica, 966 52 Tekovská Breznica, Slovenská
republika; obchodné meno Ján Škvarka Murár, so sídlom Tekovská Breznica 664, 966 52 Tekovská Breznica,
Slovenská republika, IČO: 17 794 391, v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje bankový účet, na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky:
účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo účtu (IBAN): SK8683300000002801286183;
variabilný symbol: číslo zložené z číslic 418817 a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
výška kaucie: 350,- EUR.
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.
T. R. I. Solutions k.s., správca
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K026938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Záleha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 845/27, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 282 191
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/119/2017 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/119/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 654,47
Mena: EUR
Dlžník: Jaroslav Vetrák JVSERVIS, Strhárska 480/113, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 44662378
Právny dôvod vzniku (stručne): dodanie náhradných dielov/EX č. 188/2011
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 654,47 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 7 523,43
Mena: EUR
Dlžník: Peter Srník - SRKO, Príbelce č. 191, 991 25 Príbelce, IČO: 37270460
Právny dôvod vzniku (stručne): dodanie náhradných dielov/EX č. 6397/2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7 523,43 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
V Lučenci, 12.9.2017
RESKON, k.s. – SKP
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K026939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Svinčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 2326/41, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1984
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/16/2017 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/16/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Jaroslav Svinčiak, nar. 17.03.1984, trvale bytom Podháj 2326/41, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
v súlade s 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 oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola správcom zapísaná
nasledujúca pohľadávka doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
- pohľadávka veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 807
598, prihlásená prihláškou pohľadávky poradové č. 1, doručenou správcovi dňa 08.09.2017, v celkovej prihlásenej
sume 294,00 EUR.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K026940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hutšin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 733/8, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/18/2017/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/18/2017
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
Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, S1500, správca dlžníka: Tomáš
Hutšin, nar. 22. 10. 1986, trvale bytom Nová 733/8, 966 81 Žarnovica, obchodné meno: Tomáš Hutšin – TOMI
Trade, s miestom podnikania Nová 733/8, 966 81 Žarnovica, IČO: 46826572 týmto v zmysle § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka :
Tomáš Hutšin, nar. 22. 10. 1986, trvale bytom Nová 733/8, 966 81 Žarnovica, obchodné meno: Tomáš Hutšin –
TOMI Trade, s miestom podnikania Nová 733/8, 966 81 Žarnovica, IČO: 46826572 k o n č í.
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Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K026941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Sekeľský v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatá Baňa 50, 082 52 Zlatá Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 83/20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/13/2017 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gábor Száraz, správca, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1179, správca úpadcu Štefan Sekeľský,
nar. 17.12.1961, bytom 082 52 Zlatá Baňa 50 (ďalej len „úpadca“), týmto podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku,
ktorá bola správcovi doručená po uplynutí zákonom stanovenej základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a
to nasledovného veriteľa:
Veriteľ:
Sídlo:
IČO:

Home Credit Slovakia, a.s.
Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany
36 234 176

Celková suma prihlásenej pohľadávky

951,18 Eur

Počet uplatnených pohľadávok
Doručenie prihlášky
Uplatnenie zabezpečovacieho práva
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok

1
07.09.2017
neuplatnené
8
11.09.2017

K026942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Hlopko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záborského 2908/10, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.6.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K 1/2016 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K 1/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Vladimír Hlopko, nar. 6.6.1966, Záborského 2908/10, 058 01 Poprad, v zmysle §28 ods. 3 ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa, ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi
doručená 7.9.2017, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľ : Vladimír Kováč, Murgašova 14, 058 01 Poprad
vo výške : 32.059,32 EUR

K026943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Cuprišin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/103/2017 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/103/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu úpadcu Jaroslav Cuprišin, nar. 24.08.1969, trvale bytom Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník,
podnikajúci pod obchodným menom Jaroslsv Cuprišin RIVAL, s miestom podnikania Ľ. Štúra 489/9, 089 01
Svidník, IČO: 35 249 871, sp. zn. 2OdK/103/2017 S911, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8.30
hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod., v kancelárii správcu, po predchádzajúcom telefonickom alebo
písomnom dojednaní so správcom. Bližšie informácie budú poskytnuté na adrese správcu, resp. na tel. č.
051/7581849.
V Prešove, 11.9.2017
JUDr. Miloš Hnat, správca

K026944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Hnát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 082 32 Chminianska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/103/2017S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/103/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty dlžníka František Hnát, nar. 28.05.1948, tr. bytom 082 32
Chminianska Nová Ves týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 1OdK/103/2017
S1308 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch:
pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 –14.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/915 954 474, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
jana.cepcekova@gmail.com

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

K026945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Repka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Šebastová 19, 080 01 Vyšná Šebastová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/2/2017 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/2/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Prešov uznesením sp.zn.: 1OdK/2/2017 zo dňa 25.05.2017 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka:
Peter Repka, nar. 08.11.1959, bytom Vyšná Šebastová, 080 06 Vyšná Šebastová, zastúpený Centrom právnej
pomoci – kancelária Prešov, Slovenská 40, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Peter Repka, nar. 08.11.1959, bytom Vyšná Šebastová, 080 06 Vyšná Šebastová, rozhodol tak, že ma ustanovil
do funkcie správcu a zároveň mi uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania
majetku a vykonaných úkonoch. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 104/2017 dňa
01.06.2017, pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 02.06.2017.
Správca, JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, značka správcu S 1423, zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Na základe uvedených skutočností správca oznamuje, že v
zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Peter Repka, nar. 08.11.1959, bytom Vyšná Šebastová, 080 06
Vyšná Šebastová, sa končí.
Na základe Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník nevlastní
žiaden majetok, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
25.05.2017, sp. zn. 1OdK/2/2017, na majetok dlžníka: Peter Repka, nar. 08.11.1959, bytom Vyšná Šebastová,
080 06 Vyšná Šebastová, zrušuje.

V Prešove, dňa 12.09.2017

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K026946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Hnát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 082 32 Chminianska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/103/2017S1308
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
1OdK/103/2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors. Time limits to be observed.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka František Hnát, nar.
28.05.1948, tr. bytom 082 32 Chminianska Nová Ves, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 1OdK/103/2017-22, zo dňa 05.09.2017 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 Hnát, born 28.05.1948, adress: 082 32 Chminianska Nová Ves, Slovak Republic (hereinafter only
“the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Prešov, No. 1OdK/103/2017-22,
dated on 05.09.2017, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 173/2017 dňa 11.09.2017.
Dňom 12.09.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 173/2017 on 11.09.2017.
Bankruptcy was declared on 12.09.2017.

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 vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Jana Čepčeková, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovenská republika alebo elektronicky
do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a
jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania.
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. Jana Čepčeková,
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic or electronically to his online mailbox using appropriate
application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of person witch is authorized for submission of electronic filling.
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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/Konkurza-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).

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

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

204

Obchodný vestník 177/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.09.2017

JUDr. Jana Čepčeková, správca
JUDr. Jana Čepčeková, trustee

K026947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Semaňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 3481/2, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2016 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2016 S815
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marta Maruniaková, správca úpadcu Jozef Semaňák, nar. 11.11.1965, bytom Rastislavova 3481/2, 058 01
Poprad, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej
prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka veriteľa :
Intrum Justitia Debt Finance AG, Industriestrasse 13C,Zug, Švajčiarsko , IČO : CHE-100.023.266, v celkovej
výške 5.467,61 Eur
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K026948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Bača
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 6323/93, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK 105/2017 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK 105/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu František Bača, nar. 30.05.1952, trvale bytom Prostějovská 6323/93, 080 01 Prešov, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného
spisu v kancelárii správcu na adrese : Hlavná 13, 080 01 Prešov, počas stránkových hodín Po-Pia od 7.30 do
12.00 hod. a 13.00 do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu : písomne na
uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle 051/7598332.

K026949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Bača
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 6323/93, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
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Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK 105/2017 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK 105/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle §32 ods. 7 ZKR oznamujem, že kauciu 350,- EUR na popretie pohľadávky môžu veritelia zložiť na č.ú.
SK12 1111 0000 0014 8074 3018 v UniCredit Bank a.s. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, uplatnenej samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na
uvedený bankový účet bola pripísaná s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.

K026950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kožár Gabriel
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 o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Mgr. Bc. Marek Figura, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca
majetku úpadcu Gabriel Kožár, nar. 16.01.1982, bytom Zimná 6, 080 01 Prešov, podľa ustanovenia § 167l ods. 3
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“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa:

POHOTOVOSŤ, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, v celkovej sume 3.934,09 € a 2.029,68 €,

ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

V Prešove dňa 12.09.2017

Mgr. Bc. Marek Figura, správca
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K026951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1, 066 80 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 577
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/79/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/79/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. Pohľadávky veriteľa EKONOMIC s.r.o., so sídlom Lackovce 66, 066 01 Lackovce, IČO: 44 328 885,
prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v
celkovej výške 2.880,- Eur; pohľadávka č. 2 v celkovej výške 4.500,- Eur; pohľadávka č. 3 v
celkovej výške 144,- Eur; pohľadávka č. 4 v celkovej výške 2.232,97 Eur; pohľadávka č. 5 v
celkovej výške 388,50 Eur; pohľadávka č. 6 v celkovej výške 336,89 Eur.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K026952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Drugda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Allendého 58/2799, 058 01 Poprad - Matejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1982
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/57/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/57/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 611/150, 059 52 Veľká Lomnica, správca
úpadcu: Štefan Drugda, nar. 14.05.1982, bytom Allendého 58/2799, 058 01 Poprad - Matejovce, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 3OdK/57/2017 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje
číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111
0000 0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 12.09.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K026953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Olejár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruská Nová Ves 349, 080 05 Ruská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/62/2017 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/62/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, ako správca úpadcu Anton Olejár,
nar. 1.10.1970, trvale bytom 080 05 Ruská Nová Ves 349, sp. zn. 3OdK/62/2017 S911, týmto oznamuje veriteľom
prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok a to na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka
zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK3611110000001447581002, variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: Anton Olejár.
V Prešove, 12.9.2017

JUDr. Miloš Hnat, správca

K026954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanč Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zariadenie pre seniorov - DSS Demjata 261, 082 13 Tulčík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/99/2017 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/99/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu Ján Hanč, nar. 23.12.1967, trvale bytom 085 01 Bardejov, toho
času Zariadenie pre seniorov a DSS Demjata č. 261, 082 13 Tulčík, konkurzné konanie vedené OS Prešov pod
sp. zn. 1OdK/99/2017, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu
na adrese Puškinova 16, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín
kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu
odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese: pravneporadenstvo@gmail.com.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca
V Prešove dňa 11.09.2017
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K026955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanč Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zariadenie pre seniorov - DSS Demjata 261, 082 13 Tulčík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/99/2017 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/99/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu Ján Hanč, nar. 23.12.1967, trvale bytom 085 01 Bardejov, toho
času Zariadenie pre seniorov a DSS Demjata č. 261, 082 13 Tulčík, týmto v súlade s ustanovením § 167l odsek 5
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 spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje
právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške 350,- € sú povinní zložiť na účet vedený v
Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK18 0900 0000 0005 3048 5113. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako
variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca
V Prešove dňa 11.09.2017

K026956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartko Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Kameni 359/8, 086 41 Raslavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1978
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/90/2017 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/90/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca
úpadcu Gabriel Bartko, nar. 21.07.1978, trvale bytom Na Kameni 359/8, 086 41 Raslavice, Slovenská republika
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že nahliadnutie do správcovského spisu im bude umožnené v
kancelárii správcu na Námestí slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika v úradných hodinách od 8:00
do 11:00 hod. a od 12:00 do 15:00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského
spisu je potrebné správcovi adresovať písomne na adresu správcovskej kancelárie (Námestie slobody 2/3, 066 01
Humenné, Slovenská republika) alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu office@mli.sk.

K026957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Špak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
8. mája 634/26, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1953
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Obchodné meno správcu:
Sídlo správcu:

M&L insolvency, k.s.
Hurbanova 8, Banská Bystrica so sídlom kancelárie v obvode Okresného
súdu Prešov: Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/35/2017 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/35/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
1830, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca dlžníka Ján
Špak, nar. 12.06.1953, trvale bytom 8.mája 634/26, 089 01 Svidník, Slovenská republika v zmysle ustanovenia §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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 vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. číslo účtu SK66 0200 0000 0037 3914 8357
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

K026958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KALITEK-SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radničné námestie 10, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 239 631
Obchodné meno správcu:
RK Správca, k. s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2017 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov dlžníka KALITEK – SLOVAKIA, s.r.o. v reštrukturalizácii
V reštrukturalizačnej veci dlžníka KALITEK – SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Radničné námestie 10, 085 01
Bardejov, IČO: 36 239 631, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.
35041/P, v súlade s ustanovením § 126 ods. 1 ZKR týmto reštrukturalizačný správca zvoláva schôdzu veriteľov,
ktorá sa uskutoční dňa 27.10.2017 so začiatkom o 11:00 hod. v konferenčnej miestnosti nachádzajúcej sa v
suteréne hotela Beliér na adrese: Jarková 1, 080 01 Prešov.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov;
2. Stanovisko dlžníka k reštrukturalizácii a k stavu podniku dlžníka;
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok;
4. Voľba veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 127 ZKR;
5. Záver.
Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 10:30 hod. do 11:00 hod. Zasadnutie schôdze veriteľov sa začne o
11:00 hod.
Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1) Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Dlžník, štatutárny orgán alebo
člen štatutárneho orgánu dlžníka alebo zákonný zástupca dlžníka je povinný sa na schôdzi veriteľov zúčastniť a
odpovedať na otázky správcu.
2) Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti; právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako
3 mesiace; zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľov,
oprávňujúce účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi veriteľov, a doklad totožnosti.
3) Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne. V tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania
schôdze veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schôdze veriteľov tak, aby
prezentácia veriteľov mohla byť ukončená o 11:00 hod.

Oznam o zvolaní prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka
Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 128 ods. 1 ZKR, ktoré
sa uskutoční bezodkladne po ukončení schôdze veriteľov.
V Prešove dňa 12.09.2017

RK Správca, k.s., správca

K026959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ján Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Páterová 103, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.2.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/35/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dagmar Prividi, Phd. správca dlžníka: Mgr. Ján Kováč, nar. 28.2.1961, Páterová 103, Rožňava, občan SR,
týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu dlžníka vedeného pod sp.zn.
30OdK/35/2017 nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 25, Košice, a to každý pracovný deň v úradných
hodinách od 8.00 hod. do 16.00hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je motné
kontaktovať na tel.č. 055/7288367 alebo prostredníctvom mailu tkma@stonline.sk. Samotné nahliadnutie bude
možné najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

Ing. Dagmar Prividi, PhD.
správca

K026960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mráz Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 26, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová PhD.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/29/2017 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/29/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Zuzana Schwartzová, správca majetku dlžníka Roman Mráz, nar. 02.01.1979, bytom Okružná 26, 071 01
Michalovce v súlade s ustanovením § 167j 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 majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyjadrenia
dlžníka na osobnom stretnutí dňa 31.07.2017, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.
V Košiciach, dňa 11. septembra 2017
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD., správca

K026961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mráz Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 26, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/29/2017 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/29/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Zuzana Schwartzová, správca majetku dlžníka Roman Mráz, nar. 02.01.1979, bytom Okružná 26, 071 01
Michalovce týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 18.05.2017 priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka zo dňa 31.07.2017, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v
zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len "Zákon"), dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 Zákona, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Roman Mráz, nar. 02.01.1979, bytom Okružná 26, 071 01 Michalovce,
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Roman Mráz, nar. 02.01.1979, bytom Okružná 26,
071 01 Michalovce, v zmysle § 167v ods. 1 Zákona zrušuje.
V Košiciach, dňa 11. septembra 2017
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD., správca

K026962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudák Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gagarinovo Námestie 8, 040 20 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1962
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/30/2017 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/30/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Zuzana Schwartzová, správca majetku dlžníka Andrej Hudák, nar. 01.12.1962, bytom: Gagarinovo námestie
8, 040 20 Košice v súlade s ustanovením § 167j 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 majetku konkurznej
podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyjadrenia
dlžníka na osobnom stretnutí dňa 27.07.2017, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.
V Košiciach, dňa 11. septembra 2017
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD., správca

K026963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudák Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gagarinovo Námestie 8, 040 20 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/30/2017 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/30/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Zuzana Schwartzová, správca majetku dlžníka Andrej Hudák, nar. 01.12.1962, bytom: Gagarinovo námestie
8, 040 20 Košice týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 03.04.2017 priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka zo dňa 27.07.2017, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v
zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len "Zákon"), dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 Zákona, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Andrej Hudák, nar. 01.12.1962, bytom: Gagarinovo námestie 8, 040 20
Košice, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Andrej Hudák, nar. 01.12.1962, bytom: Gagarinovo
námestie 8, 040 20 Košice, v zmysle § 167v ods. 1 Zákona zrušuje.
V Košiciach, dňa 11. septembra 2017
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD., správca
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K026964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Pártl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekinská 15, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.1.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/25/2017 S1407
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/25/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martin Morochovič, správca úpadcu Vojtech Pártl, nar. 7.1.1969, bytom Pekinská 15, 04013 Košice
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: Prvé
Predmet: Súbor hnuteľných vecí
Hnuteľná vec
Popis: Mobilný telefón Prestigio PAP3400DUO
Rok výroby: 2013
Stav: opotrebované primerané veku
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 20 €
Hnuteľná vec
Popis: Tablet Pretigio Multipad Thunder 8.0i.36,
Rok výroby: 2013
Stav: opotrebované primerané veku
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 30 €

Lehota na predkladanie ponúk: 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a
výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinný
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) záujemcu právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK72 8360 5207 0042 0528 2652
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese spravca.morochovic@gmail.com alebo
telefonicky MT: +421 908331759
Poučenie: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na
tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o
takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
JUDr. Martin Morochovič, správca
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Vojtech Pártl

K026965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 48 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 199 419
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Cyrila a Metoda 2, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 30K/40/2015 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/40/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PREDAJ MAJETKU - JUDr. František Hadušovský, správca majetku úpadcu MOST, s.r.o., so sídlom Južná trieda
48,040 01 Košice, IČO: 36 199 419, vyhlasuje 9. kolo ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na
predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty. Typy súpisných položiek, popis hnuteľných vecí a súpisová
hodnota sú uverejnené v súpise oddelenej podstaty OV č. 110/2016 zo dňa 08. 06. 2016 pod značkou dokumentu
K013438.
Podmienky predaja:
Hnuteľný majetok tvoriaci oddelenú podstatu sa bude speňažovať jednotlivo za najvyššiu ponuku bez
obmedzenia minimálnej ceny.
Podmienky pre kupujúceho:
Návrh musí obsahovať označenie predmetu kúpy, ponúkanú cenu v IX. kole, doklad o zaplatení 50% zálohy,
alebo celej výšky, na účet č. IBAN: SK2511110000001052393015, vedený v UniCreditBank, pobočka Rožňava,
doklad o krytí ponúkanej ceny, doklad o identifikácii záujemcu.
Písomné ponuky treba doručiť do kancelárie správcu úpadcu: JUDr. František Hadušovský, Akademika Hronca č.
3, 048 01 Rožňava v zalepenej obálke označenej "KONKURZ 30K/40/2015 NEOTVÁRAŤ". Záväzná ponuka
záujemcu musí byť správcovi doručená poštou, alebo osobne najneskôr dňa 29. 09. 2017 o 15.00 hod.
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 02. 10. 2017 o 9.00 hod v kancelárii správcu Cyrila a Metoda č. 2, Rožňava.
Obhliadka po predchádzajúcej dohode so správcom, tel. 058/7329464
JUDr. František Hadušovský, správca

K026966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristián Walterstein
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásnohorská 21, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 OdK/30/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
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pohľadávok
Dáttum zápisu : 12.9.2017
Veriteľ : BL Telecom debt s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava, IČO : 45 535 108
Poradové číslo : 1
Poradie : Iná pohľadávka
Prihlásená suma :243,08 €
Ing. Peter Duhoň, správca

K026967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Tomáš Laczko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 397/103, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/70/2017 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/70/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp.zn. 31OdK/70/2017 zo dňa 04.09.2017, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 172/2017 dňa 08.09.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : Tomáš Laczko, nar.
09.10.1982, bytom Hlavná 397/103, 045 01 Moldava nad Bodvou a zároveň do funkcie správcu podstaty bol
ustanovený JUDr. Juraj BIROŠ, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice.
Podľa § 85 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a podľa § 8 ods. 4 zák.č. 8/2005 Z.z. o
správcoch, správca oznamuje, že do správcovského spisu sp.zn. 31OdK/70/2017 S795 možno nahliadať na
adrese kancelárie správcu v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu so správcom : 055/6226252, mobil :
0905647948, e-mail: biros@atknet.sk.
V Košiciach, dňa 12.09.2017
JUDr. Juraj Biroš, správca

K026968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Laczko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 397/103, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/70/2017 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/70/2017
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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 dlžníka Tomáš Laczko, bytom Hlavná 397/103, 045 01 Moldava nad Bodvou bol uznesením Okresného
súdu Košice I sp. zn. 31OdK/70/2017 zo dňa 04.09.2017 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený
JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 172/2017 dňa 08.09.2017, právoplatnosť
nadobudlo dňa 09.09.2017. 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 Tomáš Laczko, residence Hlavná 397/103,045 01 Moldava nad Bodvou (onwards
only„bankrupt“), our duty is to inform you, that the District Court in Košice I No. 31OdK/70/2017 dated 04th
September 2017. This resolution of the District Court Košice I was published in the Commercial bulletin No.
172/2017 from 08th September 2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr.
Juraj Biroš, registered office Rázusova 1, 040 01 Košice as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Košice I became valid on 09th September 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).
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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
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 satisfying 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).

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

218

Obchodný vestník 177/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.09.2017

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.
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 fixedterm 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 the claim in the accountancy (§ 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
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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. Juraj Biroš, správca

K026969
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 o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Sp. zn. správcu: 26OdK/23/2017 S859
Značka správcu : S 859

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok

JUDr. Milan Okajček, správca, sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, ako správca majetku úpadkyne Slávky
Ferenczovej, nar. 18. decembra 1977, bytom Porostov 79, 072 55 Porostov, týmto v súlade s ust. § 167l 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 „ZKR“) oznamuje, že som do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovnú pohľadávku veriteľa
uplatnenú prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
sídlom Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Por. č.

Poradie

Celková suma

Dátum doručenia

1

Iná pohľadávka

221,53 €

12.09.2017

Poučenie:
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, dňa 12. septembra 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K026970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hamborová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá voda 10, 053 33 Henclová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/32/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/32/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Ondrej Gajdošech, správca

K026971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róland Benkó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 193/5 193/5, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerova
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31 OdK/50/2017 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/50/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom Mlynárska 15 , 040 01 Košice ako správca dlžníka – Roland Benkó, nar.
19.05.1981, bytom Záhradná 193/5, 076 43 Čierna nad Tisou, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s
ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje 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 každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená kaucia vo výške 350,00€ na účet číslo: SK79 0200 0000 0038 6309 6857 vedený vo VÚB Banka,
pobočka Košice.
Variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.,
Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu.
V Košiciach, dňa 12.09.2017
JUDr. Nataša Kučerová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kaleja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 46, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerova
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 OdK/60/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/60/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom Mlynárska 15 , 040 01 Košice ako správca dlžníka – Pavol Kaleja, nar.
26.05.1963, bytom Trieda SNP č. 46, 040 11 Košice, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ustanovením
§ 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje 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 každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
kaucia vo výške 350,00€ na účet číslo: SK14 0200 0000 0038 6309 7251 vedený vo VÚB Banka, pobočka
Košice.
Variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.,
Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu.
V Košiciach, dňa 12.09.2017
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K026973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frederika Kuliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čínska 2530/20, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1991
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/41/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/41/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca
úpadcu: Frederika Kuliková, nar. 12.06.1991, bytom Čínska 2530/20, 040 13 Košice, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/41/2017 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK38 1111 0000
0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
V Košiciach, dňa 12.09.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K026974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Miškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 379/21, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/35/2017 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/35/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26OdK/35/2017 zo dňa 12. júla 2017 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Peter Miškovič, nar. 09.09.1982, bytom Obchodná 379/21, 076 64 Zemplínska Teplica, pričom
ma zároveň ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku SR dňa 19. júla 2017, v čiastke OV 137/2017.
Týmto v súlade s § 167 j v spojení s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis
majetku konkurznej podstaty:
Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota – preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady
nevyhnutných nákladov správcovskej činnosti
Hodnota súpisovej zložky: 500 EUR
Deň zaradenia do súpisu: 8.9.2017
Sporný zápis: Poznámka v prospech tretej osoby: V Košiciach, dňa 8. septembra 2017
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K026975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Patrik Dolinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorkinova 762/10, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/31/2017 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/31/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej 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

223

Obchodný vestník 177/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.09.2017

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 12.9.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR

Mgr. Peter Žoldoš, správca
V Košiciach dňa 12.9.2017

K026976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Peter Sopko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zichyho 7, 040 17 Košice - Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/51/2017 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/51/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 12.9.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR

Mgr. Peter Žoldoš, správca
V Košiciach dňa 12.9.2017
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K026977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spišáková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kežmarská 12, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc.JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/9/2017 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/9/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca úpadcu Martina Spišáková, narodená 10.08.1977, bytom
Kežmarská 12, 040 11 Košice, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, bola dňa 12.09.2017 doručená do kancelárie správcu prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
– POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 s por. č. 23. s celkovou prihlásenou
sumou 211,57€ .Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o
konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
V Košiciach 12.09.2017
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. - správca

K026978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Mato
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajkovce 152, 044 43 Vajkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/43/2017 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/43/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Andrej Mato, nar. 05.02.1992, bytom Vajkovce 152, 044 43 Vajkovce, na majetok ktorého
bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30OdK/43/2017 zo dňa 06.09.2017 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 oznamujem, že do správcovského spisu č. 30OdK/43/2017 S1155 možno
nahliadnuť v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9:00 - 15:00 hod. v kancelárii správcu: doc. Ing.
Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice. Žiadosti o zápis do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu možno posielať písomne na vyššie uvedenú adresu, elektronicky e-mailom
na: chapcakova@yahoo.com alebo telefonicky na č.: +42155-72 875 44.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Mato
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajkovce 152, 044 43 Vajkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/43/2017 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/43/2017
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 Andrej Mato, nar.
05.02.1992, bytom Vajkovce 152, 044 43 Vajkovce, ďalej len „dlžník“, oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Košice I, sp. zn. 30OdK/43/2017 zo dňa 06.09.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
truste of the Andrej Mato, date of birth 05.02.1992, domicile Vajkovce 152, 044 43 Vajkovce, hereinafter
only ,,the debtor“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Košice I, No.
30OdK/43/2017 dated 06th of September 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 12.09.2017. Dňom
13.09.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Košice I was published on 12th of September 2017. Bankruptcy was
declared on 13th of September 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 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.
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) 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)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The
Provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of
home loan shall be entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the
secured creditor has applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to
inform the secured creditor in a written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 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,
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ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the
application, should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor.
Abovementioned creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the
property which secures his receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope
how the receivable shall be satisfied by the property which exists for the purpose of the security of the
receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
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)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. 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 report with stating the creditor and the registered sum. The
delivery of the application to the trustee shall have the same legal effect for expiration of the period of
expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the court. (§ 167l sec. 3 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
shall 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 receivable from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 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 any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the
secured sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 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)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 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 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 receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National
Bank of Slovak Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by
European Central Bank or by National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable 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
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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 application 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).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of
debtor, shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by
the property with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional
care about bankruptcy declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee
shall apply these data provided by the secured creditor for the purpose of consideration of these
burdens. (§ 167k sec. 8 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).
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).
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).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall
enstablish standards for submittion of the application and standards of other specific application forms
according to this act (§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application
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

228

Obchodný vestník 177/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.09.2017

forms according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the
part called “Standards and Forms” in the section called “Bancruptcy and Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
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 Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th May 2015.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
správca /trustee of the debtor

K026980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Mato
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajkovce 152, 044 43 Vajkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/43/2017 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/43/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca dlžníka Andrej Mato, nar. 05.02.1992, bytom Vajkovce 152, 044
43 Vajkovce, podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového
účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN: SK48 1100 0000 0026 1477 2477 variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
výška kaucie: 350 EUR
s doplňujúcou poznámkou: Andrej Mato, kaucia popretia pohľadávky 30OdK/43/2017.
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;
na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; 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.
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