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Deň vydania: 06.11.2017

K036149
Spisová značka: 6K/30/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Poláček Andrej DREVUS, s
miestom podnikania Hlavná 12/8, 900 31 Stupava, IČO: 17 607 205, rozhodol uznesením č. k. 6K/30/2015-386 zo
dňa 27.09.2017 rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 21.10.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.10.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K036150
Spisová značka: 6K/77/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TEKAZ s.r.o., so sídlom Košická
56, 821 08 Bratislava , IČO: 45 241 805, rozhodol uznesením č. k. 6K/77/2012-690 zo dňa 27.09.2017 rozhodol o
potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná
63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.10.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K036151
Spisová značka: 4K/1/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Me&Co. Slovakia, s.r.o., so
sídlom Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, IČO: 45 601 941, správcom ktorého je: Bankruptcy Liquidation, k.s., so
sídlom kancelárie Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 45 948 496, zn. správcu: S1514, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Bankruptcy Liquidation, k.s., so sídlom kancelárie Špitálska 10, 811 08
Bratislava, IČO: 45 948 496, zn. správcu: S1514, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov vo výške 4.647,15 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 17.10.2017
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K036152
Spisová značka: 8K/51/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Specialist s.r.o., so sídlom
Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921, rozhodol uznesením č. k. 8K/51/2016-290 zo dňa 24. 08. 2017 o
vstupe veriteľa: Ing. Ivan Stoszek, nar. 20.11.1955, Andrusovova 9B, 851 01 Bratislava, do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa: Lekáreň pri nemocnici- Čadca, s.r.o., Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava, IČO: 36 412
431. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 09. 2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.10.2017
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

1

Obchodný vestník 211/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2017

JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K036153
Spisová značka: 8K/51/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Specialist s.r.o., so sídlom
Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kancelárie Karloveská 3154/6C, 841 04
Bratislava, zn. správcu: S 1141, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 6 638,78 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Okresný súd Bratislava I dňa 24.10.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K036154
Spisová značka: 2K/41/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlášeného konkurzu na majetok úpadců Rastislav Kujovič, nar. 26.09.1962,
bytom Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava, občan SR, rozhodo I uznesením č. k. 2K/41/2016-190 zo dňa 13. 09. 2017
o vstupe veritel'a: Prima banka Slovensko, a.s, Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, do konkurzného konania
namiesto póvodného veritefa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123.
Uznesenie nadobudlo právoplatnost' dňa 10. 10. 2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.10.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K036155
Spisová značka: 2K/30/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PPV plus, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Majerníkova 32, 841 05 Bratislava, IČO: 34 106 952, správcom ktorého je Prvý správcovský dom, k.s., so
sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S1131, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu PPV plus, s.r.o. v konkurze, so sídlom Majerníkova 32, 841
05 Bratislava, IČO: 34 106 952, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní
sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 26.10.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K036156
Spisová značka: 6K/11/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Kamil Madara, nar. 06.01.1957, Hanulova 1829/5,
841 01 Bratislava - Dúbravka, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Kamil Madara, nar.
06.01.1957, Hanulova 1829/5, 841 01 Bratislava - Dúbravka,
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Peter Zvara, Obchodná 2, 811 06
Bratislava, zn. správcu: 1314, preddavok vo výške 663,88 Eur, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 22/2017,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 26.10.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K036157
Spisová značka: 6K/11/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Kamil Madara, nar.
06.01.1957, Hanulova 1829/5, 841 01 Bratislava - Dúbravka, správcom ktorého je Mgr. Peter Zvara, Obchodná 2,
811 06 Bratislava, zn. správcu: 1314, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania
prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Peter Zvara, Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn. správcu: 1314, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 281,94 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 26.10.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K036158
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, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: LEGAL RECOVERY, k. s., so sídlom Palárikova 14, 811 04 Bratislava, IČO:
47 250 097, zn. správcu: S1665, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 668,49 Eur, ktorá mu
bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D
19, pol. reg. 65/2017, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Ľuboš Litvík, Kresánkova 3581/7B, Bratislava - Karlova Ves, nespotrebovanú časť
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

3

Obchodný vestník 211/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2017

preddavku vo výške 831,51 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 65/2017 prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho 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 26.10.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K036159
Spisová značka: 2OdK/330/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Lucia Skálová, nar. 17. 08. 1982,
trvale bytom Na Hrbe 4302/5, 974 01 Banská Bystrica, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Lucia Skálová, nar. 17. 08. 1982, trvale bytom Na
Hrbe 4302/5, 974 01 Banská Bystrica.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Peter Medveď, so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1171.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
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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Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
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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nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K036160
Spisová značka: 2OdK/331/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Juraj Košek, nar. 05. 04. 1958,
trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Karpatská 5, 974 11 Banská
Bystrica, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841,
Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Juraj Košek, nar. 05. 04. 1958, trvale bytom Mesto
Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Karpatská 5, 974 11 Banská Bystrica.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Jozef Veselý, so sídlom kancelárie Mierová 1, 990 01
Veľký Krtíš, zn.: S610.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

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

7

Obchodný vestník 211/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2017

Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K036161
Spisová značka: 2OdK/333/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Pavol Dvorský, nar. 24. 07. 1966,
trvale bytom Janova Lehota 49, 966 24 Janova Lehota, IČO: 33330549, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965
01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Pavol Dvorský, nar. 24. 07. 1966, trvale bytom Janova
Lehota 49, 966 24 Janova Lehota, IČO: 33330549.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s., so sídlom
kancelárie Martina Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec, zn.: S1736.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
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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CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
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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že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K036162
Spisová značka: 2OdK/335/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Margita Bartošová, nar. 30. 11.
1981, trvale bytom Jastrabá 48, 967 01 Kremnica, IČO: 44712308, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar
nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Margita Bartošová, nar. 30. 11. 1981, trvale bytom
Jastrabá 48, 967 01 Kremnica, IČO: 44712308.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Ján Čipka, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01
Hnúšťa, zn.: S514.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
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 odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
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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Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
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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Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K036163
Spisová značka: 2OdK/336/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Gizela Slováková, nar. 14. 09.
1939, trvale bytom Nevoľné 79, 967 01 Kremnica, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Gizela Slováková, nar. 14. 09. 1939, trvale bytom
Nevoľné 79, 967 01 Kremnica.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Marta Todeková, so sídlom kancelárie Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen, zn.: S609.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K036164
Spisová značka: 2OdK/337/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Peter Cibuľa, nar. 07. 01. 1987,
trvale bytom SNP 441, 981 01 Hnúšťa, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Peter Cibuľa, nar. 07. 01. 1987, trvale bytom SNP
441, 981 01 Hnúšťa.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Jozef Oravec, so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10,
974 04 Banská Bystrica, zn.: S1157.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
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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insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
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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Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
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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znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K036165
Spisová značka: 2OdK/338/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Katarína Ľuptáková, nar. 04. 03.
1956, trvale bytom Osloboditeľov 2649/34, 962 21 Lieskovec, korešpondenčná adresa: Lieskovská 24, 960 01
Zvolen, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841,
Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Katarína Ľuptáková, nar. 04. 03. 1956, trvale bytom
Osloboditeľov 2649/34, 962 21 Lieskovec, korešpondenčná adresa: Lieskovská 24, 960 01 Zvolen.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom
kancelárie Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1169.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
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.
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Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
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alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K036166
Spisová značka: 2OdK/339/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ing. František Kónya, nar. 20. 04.
1953, trvale bytom Tulská 83, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 30572231, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974
01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Ing. František Kónya, nar. 20. 04. 1953, trvale bytom
Tulská 83, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 30572231.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: KRIVANKON, k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11
Banská Bystrica, zn.: S1704.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
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VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
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,
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f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
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alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K036167
Spisová značka: 2OdK/340/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Jana Markusová, nar. 15. 09.
1978, trvale bytom Hronská 16/21, 976 66 Polomka, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Jana Markusová, nar. 15. 09. 1978, trvale bytom
Hronská 16/21, 976 66 Polomka.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2, 990 01
Veľký Krtíš, zn.: S1255.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
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VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
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vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K036168
Spisová značka: 2OdK/342/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ing. Jaroslav Fízeľ, nar. 09. 12.
1958, trvale bytom Štvrť M. R. Štefánika 13, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Ing. Jaroslav Fízeľ, s miestom
podnikania Pivničný rad 5188/6, 984 01 Lučenec, IČO: 14180286, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01
Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Ing. Jaroslav Fízeľ, nar. 09. 12. 1958, trvale bytom
Štvrť M. R. Štefánika 13, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Ing. Jaroslav Fízeľ, s miestom podnikania Pivničný rad
5188/6, 984 01 Lučenec, IČO: 14180286.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Tomáš Kohút, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28,
960 01 Zvolen, zn.: S1254.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

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

31

Obchodný vestník 211/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2017

V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
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k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K036169
Spisová značka: 2K/61/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Daniel Olbert, nar. 09. 07.
1962, bytom 974 04 Banská Bystrica, Tulská 30, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Martina Šufliarska, so
sídlom kancelárie Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, uznesením č. k. 2K 61/2016 - 96 zo dňa 29. 09. 2017 zrušil konkurz
na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 10. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K036170
Spisová značka: 4OdK/320/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Cerovský, nar. 05. 03. 1991, trvale bytom
A. Dubčeka 365/1, 965 01 Žiar nad Hronom, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar
nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Cerovský, nar. 05. 03. 1991, trvale bytom A. Dubčeka
365/1, 965 01 Žiar nad Hronom.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica,
značka správcu: S1326.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). 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 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR 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 ZKR, 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
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neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
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.
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
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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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K036171
Spisová značka: 2K/64/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka
07. 1953, bytom 991 22 Bušince, Fraňa Kráľa 500/27, takto
rozhodol

Miroslav Gomola, nar. 23.

O d v o l á v a Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., so sídlom kancelárie 979 01 Rimavská Sobota. Hlavné
námestie 13 z funkcie správcu konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K036172
Spisová značka: 2NcKR/14/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Martin Knižka, nar. 19. 08. 1970, bytom Telgárt 472, 976 73
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Telgárt, zast. JUDr. Tomášom Hláčikom, advokátom, so sídlom 976 62 Brusno, Železničná 173 o návrhu na
oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka - Martin Knižka, nar. 19. 08. 1970, bytom Telgárt 472, 976 73 Telgárt
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 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. (§ 166f ods. 1
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. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 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. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 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. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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)
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. ( § 166g ods. 3 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. (§ 166g ods. 4
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. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K036173
Spisová značka: 26OdK/104/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Jankovicsová, nar.: 20.07.1974, bytom Raketová 7, 040
12 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
Návrh o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 25.10.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K036174
Spisová značka: 30OdK/21/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Františka Janecová, narodená: 01.10.1971,
bytom: Košická 381/3, 044 31 Družstevná pri Hornáde o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu
takto

rozhodol
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Nerudova 9, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1683 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR evidovanú v zázname o zložení zo dňa 29.06.2017 pod položkou denníka D14- 155/2017 správcovi podstaty,
Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Nerudova 9, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683 na účet číslo SK69 0200
0000 0027 0785 2257, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 25.10.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
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K036175
Spisová značka: 30OdK/49/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľuboš Onodi, narodený: 06.04.1983, bytom:
Parková 59, 044 17 Slanec o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu takto
rozhodol
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice Juh, zn. správcu: S937 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
U k l a d á 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. D14-329/2017 správcovi podstaty JUDr. Vladimír
Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh, zn. správcu: S937 na účet č. IBAN: SK26 0900
000 0004 4186 1404.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 25.10.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K036176
Spisová značka: 31OdK/109/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Juraj Dlugoš, narodený: 21.06.1956, bytom: Jánošíková
3, 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: Juraj Dlugoš, narodený: 21.06.1956, bytom: Jánošíková 3, 040
01 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Juraj Dlugoš, narodený: 21.06.1956, bytom: Jánošíková 3, 040 01 Košice všetkých
dlhov, 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: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn.
správcu: S795.
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:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. 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
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
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podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
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)
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18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
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 30.10.2017
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JUDr. Július Tóth, sudca
K036177
Spisová značka: 31OdK/110/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Alena Vrabeľová, narodená: 17.04.1966, bytom:
Banícka 542/88, 056 01 Gelnica, 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: Ing. Alena Vrabeľová, narodená: 17.04.1966, bytom: Banícka
542/88, 056 01 Gelnica.
II.
Zbavuje dlžníka: Ing. Alena Vrabeľová, narodená: 17.04.1966, bytom: Banícka 542/88, 056 01
Gelnica všetkých dlhov, 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: JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075
01 Trebišov, zn. správcu: S1701.
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
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nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
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
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pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
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
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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 zákona č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 30.10.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K036178
Spisová značka: 31K/14/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: FELDOM, s.r.o., so sídlom: ul. sv. Cyrila a Metoda 154, 078 01 Sečovce, IČO: 31
653 537 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. František Lukáč, so sídlom kancelárie: Košická 56, 048 01 Rožňava, zn.
správcu: S1653, odmenu vo výške 500,- EUR.
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. František Lukáč, so sídlom kancelárie: Košická 56, 048 01 Rožňava, zn.
správcu: S1653, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 103,04 EUR.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. František Lukáč, so sídlom
kancelárie: Košická 56, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S1653, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov súhrnne
vo výške 603,04 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-36/2017 na účet č. SK12
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0900 0000 0005 1212 7486, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od 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 30.10.2017
JUDr. Július Tóth,
K036179
Spisová značka: 26OdK/107/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Štefan Sinčák, narodený: 05.04.1961, bytom: Ruskov,
232, 044 19 Ruskov, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
19 Ruskov.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Sinčák, narodený: 05.04.1961, bytom: Ruskov, 232, 044

II.
Zbavuje dlžníka: Štefan Sinčák, narodený: 05.04.1961, bytom: Ruskov, 232, 044 19 Ruskov všetkých
dlhov, 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: JUDr. Vladimír Lisák, so sídlom kancelárie, Sama Chalupku, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1460
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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 zákona č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 26.10.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
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K036180
Spisová značka: 31K/19/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice proti dlžníkovi: LUMIM METAL a.s., so sídlom: Bočiarska 38, 040 15 Košice- Šaca, IČO: 44 740 301 o návrhu
predbežného správcu na predĺženie lehoty takto
rozhodol
P r e d l ž u j e lehotu na podanie záverečnej správy predbežného správcu o majetnosti dlžníka o 15
kalendárnych dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 30.10.2017
JUDr. Július Tóth,
K036181
Spisová značka: 26K/14/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: AG International Consulting s.r.o., so sídlom Letná 5, Zemplínska Teplica 076 64,
IČO: 36 751 286 o priznaní paušálnej náhrady výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice, značka správcu: S1714, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1 500,- EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom
kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu: S1714 paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1 500,- EUR z
preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 27.04.2017 položka denníka D19 - 33/2017, na č. účtu: SK66
1111 0000 0012 6459 5006 do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ
preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu Krajskému súdu v Košiciach, a
to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa toto rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 363 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 30.10.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K036182
Spisová značka: 26K/70/2013

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: APS ALKON a.s., so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17
Košice, IČO: 36 582 387 o návrhu navrhovateľa: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 31 575 951, právne zast. SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 36
853 186 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 namiesto pôvodného veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom
Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok na tunajšom súde
pod č. 264, 265 a 397.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod 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.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 27.10.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K036183
Spisová značka: 26K/9/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: STAVBYINDUSTRIA, s.r.o., so sídlom Akademika Hronca
3, 048 01 Rožňava, IČO: 36 494 763 o návrhu navrhovateľa: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11,
010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, právne zast. SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Štefánikova 8, 811 05
Bratislava, IČO: 36 853 186 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 namiesto pôvodného veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom
Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 do pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok na tunajšom súde pod
č. 24.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod 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.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
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a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 27.10.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K036184
Spisová značka: 26OdK/108/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Lenka Šamunová, narodená: 28.06.1983, bytom: Hlavná
167/92, 076 17 Čeľovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje k o n k u r z na majetok dlžníka: Lenka Šamunová, narodená: 28.06.1983, bytom: Hlavná
167/92, 076 17 Čeľovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Lenka Šamunová, narodená: 28.06.1983, bytom: Hlavná 167/92, 076 17 Čeľovce
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.
Ustanovujesprávcu podstaty: JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie: Čajáková 5, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1329.
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
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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;
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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 26.10.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K036185
Spisová značka: 30OdK/38/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marcel Stropkay, narodený: 07.12.1983,
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bytom: Hlavná 480/12, 076 35 Somotor o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu takto
rozhodol
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Nerudova 9, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1683 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR evidovanú v zázname o zložení zo dňa 15.08.2017 pod položkou denníka D14- 264/2017 správcovi podstaty,
Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Nerudova 9, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683 na účet číslo SK69 0200
0000 0027 0785 2257, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 25.10.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K036186
Spisová značka: 30OdK/26/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Elexa, narodený: 23.11.1955, bytom:
Kúpeľná 311, 049 24 Vlachovo o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu takto

rozhodol
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn.
správcu: S1360 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR evidovanú v zázname o zložení zo dňa 14.07.2017 pod položkou denníka D14- 190/2017 správcovi podstaty,
JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360 na účet číslo SK30
0200 0000 0024 3113 4851, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 25.10.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K036187
Spisová značka: 30OdK/33/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MUDr. Mária Tomášová, narodená:
21.03.1949, bytom: Brnenská 20, 040 11 Košice o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu takto

rozhodol
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie: Pri prachárni 7, 040 11 Košice, zn.
správcu: S1734 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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EUR evidovanú v zázname o zložení zo dňa 28.07.2017 pod položkou denníka D14- 228/2017 správcovi podstaty,
Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie: Pri prachárni 7, 040 11 Košice, zn. správcu: S1734 na účet číslo SK37
1111 0000 0014 5838 3001, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 25.10.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K036188
Spisová značka: 32OdK/94/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Sonja Knoteková, narodená: 08.09.1950, bytom:
Čingovská 1377/1, 040 12 Košice, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Prešov, so sídlom: Slovenská 40,
080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Sonja Knoteková, narodená: 08.09.1950, bytom: Čingovská
1377/1, 040 12 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Sonja Knoteková, narodená: 08.09.1950, bytom: Čingovská 1377/1, 040 12 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: JUDr. Veronika Gyüreová, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01
Košice, značka správcu S 1829.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
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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 27.10.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K036189
Spisová značka: 32OdK/95/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Peter Choma, narodený: 07.06.1986, bytom: Čordáková
40, 040 23 Košice-KVP, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Choma, narodený: 07.06.1986, bytom: Čordáková 40, 040
23 Košice-KVP.
II.
Zbavuje dlžníka: Peter Choma, narodený: 07.06.1986, bytom: Čordáková 40, 040 23 Košice-KVP,
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: Mgr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1794.
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;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
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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
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
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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
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. (§ 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 27.10.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K036190
Spisová značka: 31K/22/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Milan Daniš, narodený
26.12.1962, bytom Kasárenská č. 8, 940 01 Nové Zámky, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Ing.
Milan Daniš, s miestom podnikania Kasárenská 4351/8, 940 74 Nové Zámky, ktorého správcom je Ing. Jozef Kulich,
adresa kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky, o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu zo dňa 31.8.2016
zverejneného v OV 182/2016 dňa 22.9.2016 pod č. K021801.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.10.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K036191
Spisová značka: 31OdK/145/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Peter Áč, nar. 1.4.1964, IČO: 47 817 348, s miestom
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podnikania Ivanská 1295/12, 951 15 Mojmírovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Peter Áč, nar.
1.4.1964, IČO: 47 817 348, s miestom podnikania Ivanská 1295/12, 951 15 Mojmírovce, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Peter Áč, nar. 1.4.1964, IČO: 47 817 348, s miestom podnikania Ivanská
1295/12, 951 15 Mojmírovce.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Henrieta Slavkovská , so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 19, Levice., značka správcuS1235 .
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). 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
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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
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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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 27.10.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K036192
Spisová značka: 32R/2/2016
Okresný súd Nitra zverejňuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 1CoKR/109/2017-503
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho a členiek senátu JUDr.
Lýdie Noskovičovej a JUDr. Moniky Školníkovej, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SFDK, s.r.o. v
reštrukturalizácii, so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, IČO: 43 782 914, o návrhu na potvrdenie
reštrukturalizačného plánu a návrhu na nahradenie súhlasu, na odvolanie dlžníka, proti uzneseniu Okresného súdu
Nitra zo dňa 12.06.2017, vydané v konaní pod č.k. 32R/2/2016-472, takto
rozhodol
Odvolací súd odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Nitra zo dňa 12.06.2017, vydané v konaní pod č.k.
32R/2/2016-472, p o t v r d z u j e .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu 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 rozhodol v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia oprávneného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v prípadoch
vymedzených § 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).
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Nesplnenie náležitostí vyžadovaných v § 428 a § 429 CSP má za následok odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/, e/
CSP).
dňa 10.10.2017
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K036193
Spisová značka: 32R/1/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: LUMEN SR, a.s. ,, v reštrukturalizácii", so
sídlom Štúrova 18, 949 01 Nitra, IČO: 36 189 022, ktorého správcom je Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom
kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I.
Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: LUMEN SR, a.s. ,, v reštrukturalizácii", so sídlom
Štúrova 18, 949 01 Nitra, IČO: 36 189 022, prijatý schvaľovacou schôdzou veriteľov dňa 16.10.2017 a ktorý tvorí
prílohu tohto uznesenia.
II.
Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: LUMEN SR, a.s. ,, v reštrukturalizácii", so sídlom Štúrova 18, 949 01
Nitra, IČO: 36 189 022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 30.10.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K036194
Spisová značka: 32NcKR/4/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka : Jacob Jürgen Sinninghe, nar. 17.08.1963, bytom
Hontianska cesta 727/82, 936 01 Šahy, ktorého správcom je JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o oddlžení, takto
rozhodol
I.
Súd o d d l ž u j e dlžníka Jacob Jürgen Sinninghe, nar. 17.8.1963, bytom Hontianska cesta 727/82,
936 01 Šahy tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré mohli byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
neboli uspokojené v konkurze sp. zn. 32K/30/2012 a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
II. P r i z n á v a správcovi JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
odmenu v konaní o oddlžení vo výške 398,33 eura za tretí skúšobný rok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.10.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K036195
Spisová značka: 31K/27/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľov - veriteľov : 1/ AS TRADING, spol. s r.o., IČO: 31 364 080, so sídlom
Rybničná 38 J, 831 06 Bratislava, 2/ PERI spol. s r.o., IČO: 35 696 541, so sídlom Šamorínska 18/4227, 903 01
Senec, obaja zast. DEDÁK & Partners, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : STAVTEX, s.r.o., IČO: 47 452 676, so sídlom Braneckého 20, 949 01
Nitra, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka STAVTEX, s.r.o., IČO: 47 452 676, so sídlom Braneckého 20, 949 01 Nitra.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.10.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K036196
Spisová značka: 32K/22/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Adriana Kollárová, nar.
14.11.1981, bytom Z. Nejedlého 2887/53, 934 01 Levice, ktorého správcom je B. F. B. správcovská, v.o.s., so sídlom
kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/22/2013-128 zo dňa 19.07.2013 na majetok úpadcu
Adriana Kollárová, nar. 14.11.1981, bytom Z. Nejedlého 2887/53, 934 01 Levice, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v ako rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (
odvolací návrh).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom
vestníku, aj keď bude uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako
zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 30.10.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K036197
Spisová značka: 31K/12/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Csikós, nar. 4.7.1990,
bytom Nitrianska 21, 946 17 Sokolce na Ostrove, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie
Školská 3, 949 01 Nitra, S1604, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/12/2014 -200 zo dňa 5.5.2014 na majetok úpadcu
Jozef Csikós, nar. 4.7.1990, bytom Nitrianska 21, 946 17 Sokolce na Ostrove, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
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.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
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vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 30.10.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K036198
Spisová značka: 31OdK/129/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Zuzana Derková, nar. 28.12.1983, bytom Považská 15/5,
949 11 Nitra , o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Zuzana Derková, nar. 28.12.1983, bytom Považská 15/5,
949 11 Nitra, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Zuzana Derková, nar. 28.12.1983, bytom Považská 15/5, 949 11 Nitra
II. Ustanovuje správcu Prvý správcovský dom k.s.., so sídlom kancelárie Farská 33, Nitra , značka správcu: S1131 .
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). 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.
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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
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Nitra dňa 27.10.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K036199
Spisová značka: 27OdK/79/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Oto Morvai, nar. 17.11.1964, bytom
Nesvady, Ružová č. 1462/11, podnikajúci pod obchodným menom: Oto Morvai, so sídlom Nesvady, Ružová č. 11,
IČO: 41 610 431, ktorého správcom je JUDr. Tomáš Pintér, so sídlom kancelárie Komárno, Hadovská cesta č. 870, o
poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, takto
rozhodol
I/ P o u k a z u j e správcovi: JUDr. Tomáš Pintér, so sídlom kancelárie Komárno, Hadovská cesta č. 870 preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
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správcu v tvare IBAN: SK32 3100 0000 0040 1012 5200 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého
Centrom právnej pomoci, vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 14-381/2017.
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 30.10.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K036200
Spisová značka: 27OdK/81/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Marián Rácz, nar. 24.01.1975,
bytom Komárno, Družstevná č. 19/16, ktorého správcom je JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Nitra,
Podzámska č. 2959/18A, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej
pomoci, takto
rozhodol
I/ P o u k a z u j e správcovi: JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Nitra, Podzámska č. 2959/18A preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu v tvare IBAN: SK58 1100 0000 0029 2789 7609 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého
Centrom právnej pomoci, vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 14 - 397/2017.
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.
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Okresný súd Nitra dňa 30.10.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K036201
Spisová značka: 31K/76/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Michaela Kutišová, nar.
23.11.1981, bytom Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre, ktorej správcom je: Ing. Rudolf Ivan, adresa kancelárie
Rázusova 2, 949 01 Nitra, S1453, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/76/2015-52 zo dňa 27.1.2016 na majetok úpadcu
Michaela Kutišová, nar. 23.11.1981, bytom Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
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.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 30.10.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K036202
Spisová značka: 2R/1/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: BENE Pharma s.r.o., so sídlom Jazdecká
1/A, 080 01 Prešov, IČO: 36 830 208, správcom ktorého je JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlova 3, 040
01 Košice, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: BENE Pharma s.r.o., so sídlom Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, IČO: 36 830
208, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 04.10.2017, ktorý je prílohou tohto uznesenia,
končí reštrukturalizáciu dlžníka: BENE Pharma s.r.o., so sídlom Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, IČO: 36 830 208.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Prešov dňa 27.10.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K036203
Spisová značka: 1K/33/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Čopák, nar.
13.07.1977, trvale bytom 067 68 Zboj č. 83, adresa na doručovanie: Solivarská 1410/35, 080 05 Prešov, správcom
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ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Michala Jakubeka, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou z
funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 26.10.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K036204
Spisová značka: 3OdK/147/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Kašo, nar. 23.03.1967, trvale bytom Podskalka
15, 066 01 Humenné, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Humenné, so sídlom Lipová 1, 066 01
Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Kašo, nar. 23.03.1967, trvale bytom Podskalka 15, 066
01 Humenné,
II.
ustanovuje správcu: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie, so sídlom kancelárie
Metodova 3331/12, Svidník,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. 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. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). 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 ZKR,
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.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom
vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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Okresný súd Prešov dňa 27.10.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K036205
Spisová značka: 3OdK/149/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Benko, nar. 18.03.1977, trvale bytom Svätoplukova
2813/15, 058 01 Poprad, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Liptovský Mikuláš, so sídlom Kollárova 2,
031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Benko, nar. 18.03.1977, trvale bytom Svätoplukova
2813/15, 058 01 Poprad,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Ján Surma, konkurzy a reštrukturalizácie, so sídlom kancelárie Hlavná 122,
080 01 Prešov,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. 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. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). 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 ZKR,
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.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho
rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom
vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
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návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 27.10.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K036206
Spisová značka: 3OdK/151/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slávka Chovancová, nar. 18.03.1977, trvale bytom
Partizánska 41/4, 089 01 Svidník, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Svidník, so sídlom Sov. hrdinov
102, 089 01 Svidník, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
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rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Slávka Chovancová, nar. 18.03.1977, trvale bytom Partizánska
41/4, 089 01 Svidník,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. 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. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). 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 ZKR,
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.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho
rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom
vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 27.10.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K036207
Spisová značka: 25K/6/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lucia Horváthová, nar. 17.05.1982,
Nová Ves 2217/2, Dunajská Streda, správcom majetku ktorého je JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie:
Námestie Slobody 2, 909 01 Skalica, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
Súd správcovi, JUDr. Václavovi Sosnovi, so sídlom kancelárie: Námestie Slobody 2, 909 01 Skalica, p
o u k a z u j e nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 356,09
eura.
II.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 356,09 eura evidovaného pod pol. reg. D19 62017, a to do 3 dní
od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
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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 27.10.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K036208
Spisová značka: 25K/6/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lucia Horváthová, nar. 17.05.1982, Nová Ves 2217/2, 929
01 Dunajská Streda, správcom ktorého je: JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie: Námestie slobody 2, Skalica, o
odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, JUDr. Václavovi Sosnovi, so sídlom kancelárie: Námestie slobody 2, Skalica, paušálnu
odmenu vo výške 663,88 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 27.10.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
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K036209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Detvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.2.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnická 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/18/2017 - S1
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/18/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Tuhovčák správca dĺžníka Miloš Detvan nar. 23.2.1990 bytom Malokarpatské námestie 9, 841 03
Bratislava oznamuje účasníkom konania, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 15.6.2017, z vyjadrenia dlžníka na stretnutí v kancelárií správcu dňa 18.7.2017 a vykonaného
šetrenia majetku podľa §166i ZKR, že dlžnik nie je vlastníkom žiadného majetku. Ná základe skutkového stavu
následne zistil podľa §167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t odst. 1 ZKR )

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Miloš Detvan nar. 23.2. 1990 bytom Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava, Slovenská republika sa končí.

Zároveň týmto oznámenim v obchodnom vestníku konkurz na majetok dlžníka Miloš Detvan nar 23.2. 1990 bytom
Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava Slovenská republika sa v zmysle § 167v odst. 1 ZKR z r u š u j e.

K036210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Rymarenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 12, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnická 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/30/2017 - S2
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/30/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Tuhovčák správca dĺžníka Martin Rymarenko nar. 25.11.1968 bytom Zvolenská 12, 821 09 Bratislava
oznamuje účasníkom konania, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu
zo dňa 29.6.2017, z vyjadrenia dlžníka na stretnutí v kancelárií správcu dňa 27.7.2017 a vykonaného šetrenia
majetku podľa §166i ZKR, že dlžnik nie je vlastníkom žiadného majetku. Ná základe skutkového stavu následne
zistil podľa §167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t odst. 1 ZKR )

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Martin Rymarenko nar. 25.11.1968 bytom Zvolenská 12, 821 09 Bratislava, Slovenská republika sa končí.

Zároveň týmto oznámenim v obchodnom vestníku konkurz na majetok dlžníkaMartin Rymarenko nar. 25.11.1968
bytom Zvolenská 12, 821 09 Bratislava Slovenská republika sa v zmysle § 167v odst. 1 ZKR z r u š u j e.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K036211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš MAZUR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 90 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/45/2017 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/45/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o prihlásení pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty – 01
Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie a konanie o oddlžení úpadcu – Ľuboš MAZUR, narodenia:
07.05.1962 s miestom trvalého pobytu: Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 90 Bratislava,
občan Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 tretej vety ZKR oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že dňa 24. októbra 2017, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie
správcu veriteľom, obchodnou spoločnosťou s obchodným menom Československá obchodní banka, a.s., so
sídlom: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČ: 00 001 350 doručená prihláška pohľadávky,
ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu jednu nezabezpečenú pohľadávku s
poradovým číslom 1 v celkovej sume 7.650,01 EUR. Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná
do Zoznamu pohľadávok dňa 27. októbra 2017.
V Bratislave, dňa 30. októbra 2017
Monika Martonová, správca

K036212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrisková Jana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 114, 831 54 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1968
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/68/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/68/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu Ing. Jana Petrisková, nar. 20.05.1968, trvale
bytom Račianska 114, 834 54 Bratislava, sp. zn. 4K/68/2016 nasledovnú pohľadávku doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
·

pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813
66 Bratislava, IČO: 215 759, prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v
celkovej výške 80,- EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K036213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Benčová rod. Voľanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternicová 8, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/46/2017 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/46/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Adam Puškár správca dlžníka: Mária Benčová rod. Voľanská, nar, 10.09.1966, bytom Veternicová 8, 841
05 Bratislava, štátny občan SR podľa § 28, ods. 3 ZKR dňa 27.10.2017 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku
č. 1 veriteľa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava, IČO: 00
603 481 v celkovej prihlásenej sume 138,58,- EUR

K036214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suríniová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/84/2017 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/84/2017
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

Správca: JUDr. Milada Koukalová, sídlo kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu S1834, správca
dlžníka: Andrea Suríniová, nar. 30.04.1988, trvale bytom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, zistil, že podľa
zoznamu majetku dlžníka zo dňa 28.07.2017, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného
vyhlásenia dlžníka zo dňa 30.10.2017, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Andrea Suríniová, nar. 30.04.1988,
trvale bytom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, zrušuje.

V Bratislave, dňa 31.10.2017
JUDr. Milada Koukalová, správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K036215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vanek Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka 0, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/2/2017 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/2/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu Miroslav Vanek, nar. 04.01.1966, trvale bytom Petržalka, 851 02
Bratislava č. k.37OdK/2/2017 počas svojej funkcie správcu zistila zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k
návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 20.04.2017, vyjadrenia dlžníka zo dňa 01.08. 2017 ako i zo zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto
skutočnosti, následne ako správca som zistila podľa § 167v v ods. 1ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Vanek, nar. 04.01.1966, trvale bytom Petržalka, 851 02 Bratislava č.
k.37OdK/2/2017 končí.
Týmto oznámení v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Miroslav Vanek, nar. 04.01.1966, trvale bytom
Petržalka, 851 02 Bratislava č. k.37OdK/2/2017 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Bratislava, 31.10.2017

JUDr. Vlasta Klimentová
správca

K036216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Medard Féder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Markušova 9, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/93/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/93/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Filip Osvald, správca úpadcu: Mgr. Medard Féder "v konkurze", nar.: 08.03.1973, bytom: Markušova 9, 902
01
Pezinok, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ulici Kominárska 2 - 4,
831 04 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.30 - do 11:30 a od 12:30 do 15.30 hod, v
kancelárii č. 522. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 0905 646 291.
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K036217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Medard Féder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Markušova 9, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/93/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/93/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu: Mgr. Filip Osvald, správca majetku úpadcu: Mgr. Medard Féder "v konkurze", Markušova 9,
902 01 Modra, nar.: 08.03.1973 v súlade s § 32 ods. 7) písm. b) 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 č. 2912826488/1100 vedený v Tatra banka a.s. - variabilný symbol v zložení:
číslo konania a číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok (príklad: 6932017001). Výška kaucie: 350,- EUR.
V
Bratislave
dňa
31.10.2017
Mgr. Filip Osvald, správca

K036218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Benčová rod. Voľanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternicová 8, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/46/2017 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/46/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľný majetok
Súpisová položka majetku č.
1
2

popis hnuteľného majetku
Chladnička s mrazničkou
Televízor

3

práčka

4

rádioprehrávač

Pohľadávky z účtu
Súpisová
položka Zostatková
majetku č.
suma
5.

15,71,- €

značka stav
Výrobné číslo rok výroby farba Súpisová hodnota
Whirpool opotrebovaná S/N006106138 2010
biela 350,- €
Sony
nefunkčný
100158380301 2010
čierna 120,- €
Zanussi
Philips

opotrebovaná 913101216

2010

biela

300,- €

opotrebovaný AZ1574/00

2010

čiera

170,- €

Súpisová
hodnota

Mena Číslo účtu

Banka

EUR SK8883300000002400807582

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám.
15,71,- €
SNP 21, Bratislava, 811 01

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 167h ods. 1 ZKR - majetok patriaci dlžníkovi v čase vyhlásenia
konkurzu.

K036219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Benčová rod. Voľanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternicová 8, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/46/2017 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/46/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY

Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika - Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany, Pri Šajbách 12,
Bratislava, IČO 34 000 666
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 7

Byt
Popis: byt v panelovom dome
Obec: Bratislava, mestská časť Karlova Ves
Štát: SR
Ulica: Veternicova
Orientačné číslo vchodu: 8
Číslo bytu: 61
Číslo poschodia: 6
Podiel na spoločných častiach, na spoločných zariadeniach, na príslušenstve, na pozemku a na priľahlom
pozemku: 6625 / 350504
Názov katastrálneho územia: Karlova Ves, obec: BA-m.č. KARLOVA VES, okres: Bratislava IV, SR
Číslo listu vlastníctva: 4592
Súpisné číslo: 3128
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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Parcelné číslo: 3651/6
Typ vlastníctva: Podielové spoluvlastníctvo
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: ½
Ťarchy: Záložné právo v prospech Slovenská republika - Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany, IČO
34000666 na byt č.61, 6.p., Veternicova 8, do 10.02.2019, podľa V-4074/09 zo dňa 17.04.2009.

Deň zápisu do súpisu oddelenej podstaty: 12.10.2017
Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 167h ods. 1 ZKR - majetok patriaci dlžníkovi v čase vyhlásenia
konkurzu, preukázané vlastníctvo úpadcu, preukázané zabezpečovacie právo zabezpečeného veriteľa.
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo na základe Zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného
práva zo dňa 10.02.2009
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka na poskytnutú zrážku 30% z ceny bytu, pohľadávka na nesplatenú
časť kúpnej ceny bytu, pohľadávka na poskytnutú zľavu 10% z ceny bytu na základe Zmluvy o prevode
vlastníctva bytu a zriadení záložného práva zo dňa 10.02.2009
Prihláška pohľadávky zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Bytová agentúra rezortu ministerstva
obrany, Pri Šajbách 12, Bratislava, IČO 34 000 666 v celkovej výške 1.996,42,- EUR - prihláška č. 1. Výška
zabezpečenej pohľadávky: 3.992,84,- EUR
Hodnota súpisovej položky: 70.000,- EUR

K036220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SiBor s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhorácka 4/60, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 668 486
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2017 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Pôvodný oznam o zvolaní schôdze veriteľa:
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 4K/24/2017 zo dňa 23.08.2017, zverejneným v Obchodnom
vestníku 169/2017 vydanom dňa 05.09.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu SiBor s.r.o., so sídlom
Záhorácka 4/60, 901 01 Malacky, IČO: 36 668 486, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 42053/B a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť
KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava, značka správcu S1704.
Správca týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 06.12.2017 o 11.00 hod v kancelárii
správcu: Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu
3. Voľba zástupcu veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver schôdze

Opravený oznam o zvolaní schôdze veriteľov (v bode č. 3 programu SV ) :
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 4K/24/2017 zo dňa 23.08.2017, zverejneným v Obchodnom
vestníku 169/2017 vydanom dňa 05.09.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu SiBor s.r.o., so sídlom
Záhorácka 4/60, 901 01 Malacky, IČO: 36 668 486, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 42053/B a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť
KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava, značka správcu S1704.
Správca týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 06.12.2017 o 11.00 hod v kancelárii
správcu: Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava s nasledujúcim programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu
Voľba veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu
Záver schôdze

V Bratislave, dňa 31.10.2017
Mgr. Peter Vančo, komplementár KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K036221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milena Khúlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 16, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1962
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/32/2017 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/32/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

iTRUSTee Recovery, k.s., správca dlžníka Milena Khúlová, nar.: 20.04.1962, Rovniankova 16, 851 02 Bratislava,
týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška
pohľadávky veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, celková prihlásená
suma pohľadávok vrátane príslušenstva: 4 308,75 €, titulom: zmluvy o úvere č.: 102301322, poradie: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovými č. 3.
V Bratislave, 31.10.2017
iTRUSTee Recovery, k.s. - správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K036222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
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 veriteľov doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 915,93 EUR,
pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod por.č. 126/1,
- pohľadávka veriteľa ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 1.625,97 EUR,
pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod por.č. 126/2,
- pohľadávka veriteľa ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 459,22 EUR,
pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod por.č. 126/3,
2. pohľadávka veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.., so sídlom Štefánikova 27, P.O. BOX 154,
814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v
celkovej výške 124.404,30 EUR, pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod por.č. 127,
3. pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807
484, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 19: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
620,63 EUR, pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod por.č. 128.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K036223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velehradská 33, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 426 679
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/3/2017 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/3/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Koceľova 17, 821 08 Bratislava, reštrukturalizačný správca dlžníka TATRA
DEVELOPMENT, s. r. o., Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 36 426 679 oznamuje účastníkom plánu, že
veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 30.10.2017 schválil predložený návrh reštrukturalizačného plánu a
odporúča účastníkom plánu, ktorí sú oprávnení o schválení plánu hlasovať na schvaľovacej schôdzi, aby na
schvaľovacej schôdzi hlasovali za prijatie veriteľským výborom schváleného reštrukturalizačného plánu.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu v kancelárii správcu počas pracovných dní v úradných
hodinách (t. j. 9:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.). Termín je potrebné si dohodnúť vopred na tel. č.: 0948 376 167
alebo e-mailom na office@advisorsks.sk.
Reštrukturalizačný správca zvoláva v zmysle § 146 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa
29.11.2017 o 10:00 hod. (streda), v kancelárii reštrukturalizačného správcu na adrese Koceľova 17, 821 08
Bratislava.
Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 09:30 hod. Účastníci plánu sa identifikujú predloženým dokladom
totožnosti, pri právnických osobách je potrebné preukázať sa originálom (alebo úradne osvedčenou kópiou)
výpisu z obchodného registra, nie starším ako 3 mesiace. Účastníci plánu sa môžu zúčastniť aj prostredníctvom
písomne splnomocnených zástupcov. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na
zastupovanie a dokladom totožnosti - pravosť podpisu veriteľa musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Advisors k.s., reštrukturalizačný správca

K036224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Morgošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 4, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1981
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/8/2017 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/8/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správcovská kancelária iTRUSTee Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava týmto
ako správca dlžníka: Dana Morgošová, nar. 11.05.1981, bytom Stavbárska 4, 821 07 Bratislava (ďalej aj ako len
„Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov
Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu
majetku konkurznej podstaty.
Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správcovská kancelária iTRUSTee Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava týmto
ako správca dlžníka: Dana Morgošová, nar. 11.05.1981, bytom Stavbárska 4, 821 07 Bratislava (ďalej aj ako len
„Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
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iTRUSTee Recovery, k. s., správca

K036225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velehradská 33, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 426 679
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/3/2017 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/3/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu:

8R/3/2017

Spisová značka správcovského spisu:

8R/3/2017 S1590

Obchodné meno dlžníka:

TATRA DEVELOPMENT, s. r. o.

Sídlo:

Velehradská 33, 821 08 Bratislava

IČO:

36 426 679

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru dlžníka - TATRA DEVELOPMENT, s. r. o., Velehradská 33, 821 08
Bratislava, IČO: 36 426 679.

Dátum zasadnutia: 30.10.2017
Čas zasadnutia: 10.00 hod.
Miesto zasadnutia: PK Trading, s.r.o., Okoličné 937, Liptovský Mikuláš
Zoznam prítomných: podľa Prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zápisnice

1. Na úvod predseda veriteľského výboru skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, a teda
že veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

2. Následne predseda veriteľského výboru skonštatoval, že do záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu
dlžníka TATRA DEVELOPMENT, s. r. o., Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 36 426 679 zo dňa 29.09.2017,
ktorý bol predsedovi veriteľského výboru predložený v zákonnej lehote podľa § 143 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), a ktorý bol doručený aj ostatným
členom veriteľského výboru na preštudovanie, boli zapracované pripomienky veriteľského výboru vyplývajúce zo
zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 10.10.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Následne jednotliví členovia veriteľského výboru konštatovali že nemajú námietky voči predloženému
záverečnému návrhu plánu tak ako bol predložený, keďže nimi prezentované pripomienky boli zapracované do
reštrukturalizačného plánu a pristúpili k hlasovaniu o schválení záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu:

ZA:
·
·
·

PK Trading, s.r.o., Okoličné 937, Liptovský Mikuláš
AGROTURISTIKA, a.s., Okoličné 937, Liptovský Mikuláš
Volt consulting, s.r.o. Konventná 9, Bratislava

PROTI:

nikto

ZDRŽAL SA:

nikto

Na to bolo jednomyseľne prítomnými členmi veriteľského výboru prijaté nasledovné

uznesenie č.1:
Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka TATRA DEVELOPMENT, s. r. o., so sídlom: Velehradská 33,
821 08 Bratislava, IČO: 36 426 679 schvaľuje záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka TATRA
DEVELOPMENT, s. r. o., so sídlom: Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 36 426 679 predložený
predsedovi veriteľského výboru dňa 23.10.2017 a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o
schválení reštrukturalizačného plánu hlasovali za jeho prijatie. Zároveň žiada správcu o zvolanie
schvaľovacej schôdze o reštrukturalizačnom pláne dlžníka v zákonnej lehote.
Zápisnica vyhotovená a podpísaná v Liptovskom Mikuláši dňa 30.10.2017, predsedom veriteľského výboru, PK
Trading, s.r.o.:

_______________________________
PK Trading, s.r.o.
Ing. Peter Křivánek

Prílohy:
1. Prezenčná listina

K036226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milena Khúlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 16, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1962
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/32/2017 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/32/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správcovská kancelária iTRUSTee Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava týmto
ako správca dlžníka: Milena Khúlová, nar. 20.04.1962, bytom Rovniankova 16, 851 02 Bratislava (ďalej aj ako len
„Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov
Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu
majetku konkurznej podstaty.
Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správcovská kancelária iTRUSTee Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava týmto
ako správca dlžníka: Milena Khúlová, nar. 20.04.1962, bytom Rovniankova 16, 851 02 Bratislava (ďalej aj ako len
„Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
iTRUSTee Recovery, k. s., správca

K036227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Lengyel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri starej prachárni 122/3, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/63/2017 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/63/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Daniel Lengyel, nar.: 06.04.1978, bytom: Pri starej
prachárni 122/3, 831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
8OdK/63/2017, v zmysle § 167l 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 boli doručené 2 prihlášky pohľadávok
veriteľa: Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35 923 130, so sídlom: Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok.
Právny dôvod vzniku pohľadávky s poradovým číslom 1: Zmluva o spotrebiteľskom úvere zo dňa 16.10.2015, č.
zmluvy: 6600503258, evid. číslo: 6219666 – nezaplatenie dlžnej sumy. Celková prihlásená suma: 4.489,46 €
(pozostáva z istiny vo výške 4.020,51 €, úrokov vo výške 237,95 € a úrokov z omeškania vo výške 231 €)
poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod vzniku pohľadávky s poradovým číslom 2: Zmluva o spotrebiteľskom úvere zo dňa 03.06.2015, č.
zmluvy: 5024737, kontrolné číslo: 01062015 – nezaplatenie dlžnej sumy. Celková prihlásená suma: 3.579,63 €
(pozostáva z istiny vo výške 3.154,68 €, úrokov vo výške 266,99 € a úrokov z omeškania vo výške 157,96 €)
poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Marek Piršel, správca

K036228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Lengyel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri starej prachárni 122/3, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/63/2017 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/63/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Daniel Lengyel, nar.: 06.04.1978, bytom: Pri starej
prachárni 122/3, 831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
8OdK/63/2017, v zmysle § 167l 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 prihláška pohľadávky
veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Žiadosť o aktiváciu Bankomatky Quatro zo dňa 26.05.2014, č. zmluvy:
45824521 – nezaplatenie dlžnej sumy. Celková prihlásená suma: 4.615,57 € (pozostáva z istiny vo výške
3.284,94 €, úrokov vo výške 1.145,84 € a úrokov z omeškania vo výške 184,79 €) poradie: Iná pohľadávka, ktorá
bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Marek Piršel, správca

K036229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUSSEL EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 092 580
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/5/2016/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/5/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár
spoločnosti (ďalej aj ako len "Správca"), správca úpadcu: RUSSEL EXPORT - IMPORT, s.r.o., v konkurze so
sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 78446/B (ďalej aj ako len "Úpadca"), týmto oznámením ruší schôdzu
veriteľov, ktorej zvolanie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV: 207/2017 zo dňa 30.10.2017,
zvolaná na termín 16.11.2017 o 10.00 hod. (prezentácia od 09.45 hod.) na adrese Červeňova 14, 811 03
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava. Správca bude veriteľov včas informovať o novom termíne schôdze veriteľov.
V Bratislave, dňa 31.10.2017
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K036230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudecová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1057/15, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/6/2017 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/6/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Bašnák, správca konkurznej podstaty dlžníka Soňa Hudecová, narodená 19.06.1944, trvale bytom
Budovateľská 1057/15, 821 08 Bratislava, št. občan SR , týmto podľa ustanovenia § 167p, zákona č.7/2005 Z.z.,
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje:
2.kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu za
nasledujúcich podmienok.
V 2. kole verejného ponukového konania nižšie uvedené hnuteľné veci správca ponúka na predaj v súlade s ust.
§ 167p ods. 1 ZKR podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA - Výška ponúkanej kúpnej ceny
musí byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty predmetu ponukového konania.
1. Predmet ponukového konania
SPOLOČNE súpisové zložky majetku všeobecnej podstaty č. 1. a 2. (zapísané do súpisu všeobecnej podstaty,
ktorý bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 145/2017 , zo dňa 31.07.2017) a to ako súbor hnuteľných vecí:
Súpisová
zložka
majetku č.

Popis

Deň
Približný
Dôvod zapísania Zabezpečovacie Súpisová
Stav opotrebovateľnosti zapísania do
rok výroby
do súpisu
právo
hodnota
súpisu

1.

Hnuteľná vec – Televízny
prijímač
zn.
Samsung,
Výrobné číslo 212403N, ev. č. 2006
: 901288M, Nachádza sa na
adrese úpadcu.

Opotrebované
a
morálne,
technicky, 26.07.2017
zastaralé

Súpisová zložka
je uvedená v
Bez
zozname majetku
úpadcu

20€

1.

Retiazka a náušnice žltý kov,
2006
punc 555/000, 14k, 5,82g

Používané

Súpisová zložka
je uvedená v
Bez
zozname majetku
úpadcu

100€

26.07.2017

SÚPISOVÁ HODNOTA PREDMETU PONUKOVÉHO KONANIA

120€

(Ďalej len ako „predmet ponukového konania“)
2. Záväzná ponuka:
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku. Obsahom záväznej ponuky musí byť
označenie ponukového konania, označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba – meno,
priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu spolu s fotokópiou občianskeho preukazu, právnická osoba
– obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti spolu s fotokópiou výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s
fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby) a ponúknutá kúpna cena
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyjadrená aj slovom. Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje
bankového spojenia. Výška ponúkanej kúpnej ceny musí byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty. Prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje pripísanie peňažných
prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk. Súčasťou záväznej ponuky
je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu:
·
·
·
·

banka: VÚB, a.s.
číslo účtu: IBAN: SK29 0200 0000 0038 3248 4654
variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s
iným záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "8OdK/6/2017 S1453 – záloha“

3. Doručovanie záväznej ponuky:
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „8OdK/6/2017 – Ponukové konanie – neotvárať!“. Obálku so záväznou ponukou musí
účastník doručiť do kancelárie správcu osobne alebo ako zásielku najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na obálky doručené po tejto lehote
alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže doručiť najviac jednu
záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
4. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica. Za úspešného účastníka v ponukovom
konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu
cenu, ktorá bola ako 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. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu
zmluvu. Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a
účastníka z ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne
opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol
ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené. O
vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam, ktorý založí do správcovského spisu.
5. Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie 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, a to ani po opätovnom vyhodnotení. Pokiaľ je druhé kolo
ponukového konania skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu predmetu ponukového konania, správca
bezodkladne vyhlási tretie kolo ponukového konania za obdobných podmienok ako druhé kolo ponukového
konania.
6. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
záväzné ponuky a samotné kolo ponukového konanie skončiť. Správca môže podmienky ponukového konania
podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad
podmienok ponukového konania určuje správca.
7. Kontakty
Bližšie informácie možno získať po predchádzajúcom ohlásení elektronicky e-mailom na adrese:
juraj.basnak@gmail.com. Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných
ponukách. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
8. Poučenie podľa § 167p, ods. 1, ZKR:
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Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku v ponukovom
konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka na predaj a lehotu na
predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku. 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.
Predmet ponukového konania sa ponúka tak ako stojí a leží. JUDr. Juraj Bašnák, správca

K036231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Kocúr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1981
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava–Záhorská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/46/2017 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/46/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca: Michal Kocúr
Sp. zn.: 37OdK/46/2017 S1590

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Druh: Iná majetková podstata
Suma
Eur

P.č. Popis
1.

Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
500,00
správcovskej činnosti správcu v konaniach o oddlžení

·
·

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

v Súpisová hodnota
v Eur
500,00

30.10.2017
§ 167h ods. 1 ZKR

Druh: Pohľadávka z účtu
P.č. Popis
Suma v Eur Súpisová hodnota v Eur
1. Pohľadávka z účtu vedenom v banke: Tatra banka, a.s., č. účtu: SK0411000000002616708225 153,41
153,41

·
·

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

30.10.2017
§ 167h ods. 1 ZKR

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty
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K036232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Šimková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubov 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1972
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/97/2017 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/97/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

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

V Bratislave, dňa 31.10.2017

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
JUDr. Eva Trangošová, spoločník a štatutárny orgán
a súčasne zástupca kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava

K036233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Šimková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubov 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1972
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/97/2017 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/97/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený v SLSP a.s., č.
účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
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V Bratislave, dňa 31.10.2017

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
JUDr. Eva Trangošová, spoločník a štatutárny orgán
a súčasne zástupca kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava

K036234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Legerská Vlasta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 25, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/45/2017 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/45/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej „ZoKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (ktorá uplynula dňom 20. 10. 2017)
bola dňa 23. 10. 2017 správcovi doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: PROFI
CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom: Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 v celkovej výške
prihlásenej sumy 2.087,56 Eur, ktoré spráca úpadcu zapísal do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods.
1 ZoKR ku dňu 24. 10. 2017.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca úpadcu

K036235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Legerská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 25, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/45/2017 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/45/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej zložky majetku
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VŠEOBECNÁ PODSTATA
súpisová zložka majetku
HNUTEĽNÝ MAJETOK
osobné motorové vozidlo zn. OPEL ASTRA 1.4 16V, rok výroby: 2005, sedan, farba: modrá tmavá
súpisová hodnota majetku: 800,00 €
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods. 1.ZoKR

1.

K036236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: APPRIORI, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Areál hospodárskeho dvora Boldog 0, 925 26 Boldog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 836 351
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/25/2017 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/25/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Martin Aksamit, so sídlom Michalská ul. č. 14, Bratislava, konkurzný správca majetku APPRIORI, s.r.o., so
sídlom Areál hospodárskeho dvora Boldog, 925 26 Boldog, IČO: 35 836 351, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 26548/B, (ďalej len "Úpadca") oznamuje v súlade s § 28 odsek 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, všetkým účastníkom konkurzného konania
vedeného na majetok Úpadcu na Okresnom súde Bratislava I, spis. zn. 6K/25/2017, že som ku dňu 30.10.2017
zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávka veriteľa Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad č. 4, 815 74 Bratislava,
IČO: 00151700 prihlásená dňa 30.10.2017 prihláškou pod por. č. 7 v celkovej prihlásenej sume 5.491,64 EUR.
V súlade s § 32 odsek 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto
oznamujem veriteľom, že bankový účet na ktorý je možné zložiť kauciu vo výške 350,-EUR je bankový účet IBAN:
SK64 8360 5207 0042 0528 8616, vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, s uvedením var. symbolu:
7/A-1.
V Bratislave, dňa 31.10.2017

JUDr. Martin Aksamit
správca

K036237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Žilincová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 721, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Repák
Sídlo správcu:
Krížna 47, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2015 S 404
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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2K/43/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Por. číslo v
súpise

Popis

Právny dôvod vzniku

14

iná majetková
hodnota

finančné prostriedky zo zrušeného
1/1
účtu v ČSOB, a.s.

Podiel

Súpisová hodnota
Deň zapísania do
Dôvod zapísania do súpisu
v EUR
súpisu
majetok úpadcu podľa § 67
933,01
13.10.2017
ods. 1 a) ZKR

V Bratislave dńa 13.10.2017
JUDr. Dušan Repák

K036238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rozália Ďuráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lieskovec 2, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.11.1953
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 28, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/92/2017 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/92/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca úpadcu Rozália Ďuráčová, nar. 6.11.1953, trvale bytom Lieskovec
2, 821 06 Bratislava oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v dňoch v dňoch pondelok-štvrtok od 08:00 hod do 15:00 hod. a v piatok od
8.00 hod. do 14:00 hod v kancelárii správcu na Námestie Slobody 28, 811 06 Bratislava, po predchádzajúcom emailovom nahlásení sa na elektronickej adrese bogdani@insolvency.sk.

V Bratislave 26.10.2017

K036239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rozália Ďuráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lieskovec 2, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.11.1953
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 28, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/92/2017 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/92/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: Rozália Ďuráčová, nar.
29.05.2000 as the trustee of bankrupt Rozália Ďuráčová, born on 6th of
6.11.1953, trvale bytom Lieskovec 2, 821 06 Bratislava
November 1953, residing at Lieskovec 2, 821 06 Bratislava, Slovak
oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného
republic hereby I inform you, that District Court in Bratislava I. declared
súdu Bratislava I. sp. zn. 6OdK/92/2017 zo dňa 16.10.2017
bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the trustee of the
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 203/2017 zo dňa
bankrupt by its resolution No.6OdK/92/2017 dated 16th of October 2017
24.10.2017 vyhlásený konkurz úpadcu a zároveň sme boli
and published in the Commercial bulletin No. 203/2017 dated on 24th of
ustanovený za správcu úpadcu.
October 2017.
The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň
the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje
bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom
declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
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bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v The claim shall be filed by application except the claim against the
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí
shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2 BRA).
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall be
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote and
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej included into the schedule of the general bankruptcy assets, provided that
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom the purpose to create such schedule was published in the Commercial
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v publish info that such claim was included into the list of the claims in the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 28 sec. 3
28 ods. 3 ZKR).
BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec.
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej
If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa
period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy, but
v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that will
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 sec.
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§
8 BRA).
28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
basic requirements; otherwise it will not be take into consideration. The
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a
application´s basic requirements are: a) name, surname and residence or
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d) rank of the claim
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f)
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka currency without reference exchange rate of European Central Bank or
ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve
keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom
application without undue delay after the expiration of the basic registration
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
period together with his statement. Court will decide whether these petitions
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením
should be treated as applications by its resolution without undue delay.
určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie
Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify the
súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§
relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2
application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko
This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
in EU member states other than the Slovak Republic according to the
únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady
Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
(ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

Bratislava, 26.10.2017

In Bratislava on 26th of October 2017
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K036240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rozália Ďuráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lieskovec 2, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.11.1953
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 28, 821 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/92/2017 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/92/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca úpadcu Rozália Ďuráčová, nar. 6.11.1953, trvale
bytom Lieskovec 2, 821 06 Bratislava v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného
na Okresnom súde Bratislava I. pod č.k. 6OdK/92/2017, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu je
vedený v Tatra Banke, a.s., číslo účtu: 2929882865/1100, IBAN: SK55 1100 0000 0029 2988 2865. Kaucia sa
skladá vo výške 350,00 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 Bratislave 26.10.2017

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K036241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Žilincová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 721, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Repák
Sídlo správcu:
Krížna 47, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2015 S404
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por.
Orientačné
číslo v Popis
Štát
Obec
Ulica
číslo
súpise
pozemky
- parcely Slovenská Dunajská
2
registra republika Lužná
"C"

Súpisová Dôvod
Deň
Katastrálne Číslo listu Súpisné Parc.
Podiel hodnota v zapísania do
zapísania
územie
vlastníctva číslo
číslo
EUR
súpisu
do súpisu
majetok tretej
30/10
Nové
osoby
1572
33/10 1/1
49.283,72
13.10.2017
Košariská
zabezpečujúci
33/11
záväzok úpadcu

V Bratislave 13-10-2017
JUDr. Dušan Repák
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K036242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Dužek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kocelová 18, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.9.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnická 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/69/2017-s3
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/69/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca vo veci dlžníka Vladimír Dužek oznamuje, že možno nahliadnúť do správcovského spisu
37OdK/69/2017-s3 v sídle správcu na Záradnickej 41 Bratislava v pracovné dni v čase od 8:00 do 14:00hod. pri
čom je možné sa telefonicky objednať na tel. 0903 704 080.
JUDr.Jozef Tuhovčak SKP

K036243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Sabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapušianska 11, 829 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/95/2017 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/95/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: Milan Sabo, nar. 19.10.1956, trvale bytom Kapušianska 11, 829 02
Bratislava, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu
6OdK/95/2017 S1358 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase od
09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy
elektronickej pošty asistent2@akmisik.sk.
JUDr. Michal Mišík, správca

K036244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Sabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapušianska 11, 829 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/95/2017 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/95/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
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V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka Milan Sabo, nar. 19.10.1956, trvale bytom Kapušianska 11, 829 02 Bratislava (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 6OdK/95/2017 zo dňa 18.10.2017 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Milan Sabo, date of birth 19th of October 1956, residency at
Kapušianska 11, 829 02 Bratislava, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of
the District Court Bratislava I, No. 6OdK/95/2017 dated on 18th of October 2017, the bankruptcy was declared on
the Debtor‘s estate.
JUDr. Michal Mišík, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika,
značka správcu S 1358 (ďalej aj ako „správca“), bol uznesením ustanovený do funkcie správcu úpadcu.
JUDr. Michal Mišík, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification number of the
trustee S 1358 (hereinafter referred to as the “bankruptcy administrator” or “trustee”), was appointed to the
function of Bankruptcy administrator.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 205/2017 dňa
26.10.2017. Dňom 27.10.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Journal No. 205/2017 on 26st
of October 2017. Bankruptcy was declared on 27th of October 2017.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. §
199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial
Journal shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Michal Mišík, správca, so
sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the „BRA”) the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address: JUDr. Michal
Mišík, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 28.10.2017.
The date 28th of October 2017 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
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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 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).

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

110

Obchodný vestník 211/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2017

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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 Art. 54 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the
Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
JUDr. Michal Mišík, správca
JUDr. Michal Mišík, trustee

K036245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Sabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapušianska 11, 829 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/95/2017 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/95/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Milan Sabo, nar. 19.10.1956, trvale bytom Kapušianska 11, 829 02
Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ustanovením § 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 uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok
iným veriteľom nasledovne:
banka: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: IBAN SK73 5600 0000 0084 1885 1001
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom a meno a priezvisko úpadcu. 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.
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JUDr. Michal Mišík, správca

K036246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čajkovského 2 29, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/66/2017 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25Odk/66/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Michalička, právca dlžníka Silvia Kováčová, nar. 12.03.1975, bytom Čajkovského 29, 917
08 Trnava tymto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že podateľňa správcovskej kancelárie na
ulici Vajslova 11, 917 01 Trnava je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na
nahliadanie do správcovského spisu v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09:00 hod. do 15:00
hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, emailom na spravca@michalicka.sk alebo telefonicky na tel.: 033 3702 120.

K036247
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:
Súpis všeobecnej podstaty

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 003 506, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1527/B, so sídlom kancelárie Hlavná
5931/80, Dunajská Streda, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S1765, správca konkurznej podstaty úpadcu: Szilárd Hegyi, nar. 19.02.1991, 190 Mad 930 14, týmto v
zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty
Hnuteľné veci:
Por. Opis
súp.
zložky
Evidenčné
Výrobné číslo
č.
majetku
číslo
Osobné
motorové
1.
vozidlo
Renault VF1BM0B0H27692565 DS-526CN
Megane

Stav

Hodnota
Dôvod
majetku v Eur súpisu

používané 1.200,-

zapísania

do Deň
zapísania
do súpisu

majetok úpadcu podľa §
10.10.2017
67 ods. 1 písm. a) ZKR

V Dunajskej Strede, 31.10.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu
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K036248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Müllerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 119/75, 925 28 Pusté Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1965
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/45/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/45/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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, so sídlom kancelárie
P. Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR,
značka správcu: S1752, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Müllerová, nar. 22.06.1965, Hlavná 119/75,
Pusté Úľany, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty
Hnuteľné veci:
Por. Opis súp. zložky
Evidenčné
Výrobné číslo
č.
majetku
číslo
Osobné
motorové
1.
TMBPF164723513215 GA-053ER
vozidlo Škoda Fabia

Hodnota
Dôvod
zapísania
do Deň
zapísania
majetku v Eur súpisu
do súpisu
majetok úpadcu podľa §
používané 1.300,27.10.2017
67 ods. 1 písm. a) ZKR
Stav

V Šali, 31.10.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu

K036249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bujko Alexander, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 45, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1976
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/69/2017 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/69/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Bc. Alexander Bujko, nar. 31.10.1976
trvale bytom Vlčany, 925 84 Vlčany, podnikajúci pod obchodným menom: Bc. Alexander Bujko miesto
podnikania Vlčany 45, 925 84 Vlčany, IČO: 43798179, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.11.2012,
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku, nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Nitrianska 5, 917 01
Trnava, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. - do 12:00 hod. a od 13:00 hod. - do 14:30. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na
tel. čísle: 033/5536212, emailom: office.tt@agnerpartners.sk.
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V Trnave, dňa 01.11.2017
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K036250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bujko Alexander, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 15, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1976
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/69/2017 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/69/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Bc. Alexander Bujko, nar. 31.10.1976
trvale bytom Vlčany, 925 84 Vlčany, podnikajúci pod obchodným menom: Bc. Alexander Bujko miesto
podnikania Vlčany 45, 925 84 Vlčany, IČO: 43798179,.s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.11.2012,
v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje veriteľom, že kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok
veriteľmi vo výške 350,00 EUR možno skladať na bankový účet v Sberbank Slovensko a.s., IBAN: SK65 3100
0000 0040 3010 3308, VS: 28692017, do poznámky prosím uviesť „konkurz Alexander Bujko“. Kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

V Trnave, dňa 01.11.2017
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K036251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bujko Alexander, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 45, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1976
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/69/2017 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/69/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Bc. Alexander
Bujko, nar. 31.10.1976, trvale bytom Vlčany 45, 925 84 Vlčany, Slovenská republika, ďalej len „úpadca“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I., sp. zn. 28OdK/69/2017 zo dňa 24.10.2017 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 Bc. Alexander Bujko, born 31.10.1976, adress Vlčany 45, 925 84 Vlčany, Slovakia
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava No.
28OdK/69/2017 dated of 24th of October 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
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Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 208/2017 dňa 31.10
2017. Dňom 01.11. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was Publisher Journal 208/2017 on 31st of October Bankruptcy
was declared on of 1st of November 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 (hereinafter only „the BRA“ ) applies:
1.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 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. 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, 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).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). 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.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). 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.
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.
3. 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.
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. 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 ) .
4. 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 ) .
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
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. 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.
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6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie
Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Slovenská republika, 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 Bratislava I., Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika (§ 28 ods.
2 ZoKR). 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 ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Prvý správcovský dom, k.s., address
Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Slovakia, 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 Bratislava I., Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 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
BRA).
7. 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 ZoKR).
7. 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 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. 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 (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
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 ZoKR).
9. 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.aspxwww.justice. gov.sk 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).
10. 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).
10. 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).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
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11. 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).
12. 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).
12. 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).
13. 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).
13. 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).
14. 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 ZoKR).
14. 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).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. 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).
16. 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.
16. 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. 17.
Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015. 17. 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.
V Trnave, dňa 01.11.2017
In Trnava, on 1st of November 2017
Prvý správcovský dom, k.s., správca konkurznej podstaty
Prvý správcovský dom, k.s., trustee
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K036252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 223 000
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/41/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/41/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

sp. zn. 36K/41/2016
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Úpadca:

VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o.
sídlo: Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO: 36 223 000

Dátum:

26.10.2017

Miesto konania: Advokátska kancelária GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. Slovenská sporiteľňa, a.s. (osobne)
2. SHELL Slovakia, s.r.o. (hlasovanie per rollam)
Členovia veriteľského výboru hlasovali o prijatí uznesenia veriteľského výboru v nasledovnom znení:
„„Veriteľský výbor, ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") v
konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o., so sídlom Ružová 228, 908 71
Moravský Svätý Ján, IČO: 36 223 000 v súlade s § 83 ods. 1 písm. b) ZKR ukladá správcovi LawService
Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 817 003,
zapísaným v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 záväzný pokyn ako
postupovať pri speňažovaní hnuteľného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu tak, ako bol správcom zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 74/2017 dňa 18.04.2017 (K008465), a to osobného motorového vozidla zn. Škoda
Fabia, EČ: SE 074 AV, rok výroby: 2001, výrobné číslo karosérie: TMBHC46Y713233386, súpisová hodnota
2.500,- EUR, spoluvlastnícky podiel Úpadcu 1/1 (ďalej len „Motorové vozidlo“) a to tak, že správca ho speňaží
spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, teda zorganizuje verejné ponukové konanie na odplatný predaj za
nasledovných podmienok, pričom ostatné podmienky doplní správca podľa vlastného uváženia:
Správca je povinný zabezpečiť zverejnenie oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, tak, aby k
zverejneniu došlo najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk. Zároveň je povinný zabezpečiť
inzerciu na minimálne dvoch inzertných portáloch s riadnym popisom a fotodokumentáciou predmetu ponukového
konania, a to na portáloch: www.autobazar.sk, www.bazos.sk, ako aj na ďalších webových stránkach
zaoberajúcich sa predajom aút podľa uváženia správcu.
Správca konkurznej podstaty umožní záujemcom počas ponukového konania obhliadku v termíne, ktorý si
záujemca a správca konkurznej podstaty vzájomne dohodnú.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Záujemca musí zložiť na konkurzný účet zábezpeku na úhradu
kúpnej ceny vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo.
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Ponuka záujemcu musí obsahovať písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk
záujemcov akceptuje), že záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom
vyhodnotená ako víťazná, pričom ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote
určenej správcom v oznámení o konaní verejného ponukového konania so správcom neuzavrie kúpnu zmluvu
alebo v tejto lehote neuhradí kúpnu cenu, čím poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so
zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených podmienok bude správcom
započítaná so zloženou zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani
zmluvné dojednania). Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom emailom, ak o to záujemcovia
požiadajú na: lsrecovery@lawservice.sk. Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť len do uplynutia
lehoty na predkladanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční do 10 dní odo dňa otvárania obálok so záväznými ponukami.
Správca vyhodnotenie ponúk bezodkladne zašle Veriteľskému výboru, ktorý má oprávnenie odmietnuť víťaznú
ponuku, a to aj bez udania dôvodu. Táto informácia bude zverejnená v Obchodnom vestníku.
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za Motorové vozidlo. Správca je oprávnený
odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca o
otváraní a vyhodnotení ponúk spíše zápisnicu, pričom ju bezodkladne zašle Veriteľskému výboru a požiada ho o
udelenie súhlasu na predaj víťazom ponukového konania.
Správca písomne oznámi výsledok ponukového konania úspešnému záujemcovi do 10 dní odo dňa odsúhlasenia
najvýhodnejšej ponuky zo strany Veriteľského výboru. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového
konania, ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán.“
Hlasovanie:
Za:

2 hlasy (Slovenská sporiteľňa, a.s., SHELL Slovakia, s.r.o.)

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov
Bolo prijaté uznesenie:
„Veriteľský výbor, ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") v
konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o., so sídlom Ružová 228, 908 71
Moravský Svätý Ján, IČO: 36 223 000 v súlade s § 83 ods. 1 písm. b) ZKR ukladá správcovi LawService
Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 817 003,
zapísaným v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 záväzný pokyn ako
postupovať pri speňažovaní hnuteľného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu tak, ako bol správcom zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 74/2017 dňa 18.04.2017 (K008465), a to osobného motorového vozidla zn. Škoda
Fabia, EČ: SE 074 AV, rok výroby: 2001, výrobné číslo karosérie: TMBHC46Y713233386, súpisová hodnota
2.500,- EUR, spoluvlastnícky podiel Úpadcu 1/1 (ďalej len „Motorové vozidlo“) a to tak, že správca ho speňaží
spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, teda zorganizuje verejné ponukové konanie na odplatný predaj za
nasledovných podmienok, pričom ostatné podmienky doplní správca podľa vlastného uváženia:
Správca je povinný zabezpečiť zverejnenie oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, tak, aby k
zverejneniu došlo najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk. Zároveň je povinný zabezpečiť
inzerciu na minimálne dvoch inzertných portáloch s riadnym popisom a fotodokumentáciou predmetu ponukového
konania, a to na portáloch: www.autobazar.sk, www.bazos.sk, ako aj na ďalších webových stránkach
zaoberajúcich sa predajom aút podľa uváženia správcu.
Správca konkurznej podstaty umožní záujemcom počas ponukového konania obhliadku v termíne, ktorý si
záujemca a správca konkurznej podstaty vzájomne dohodnú.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Záujemca musí zložiť na konkurzný účet zábezpeku na úhradu
kúpnej ceny vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo.
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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Ponuka záujemcu musí obsahovať písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk
záujemcov akceptuje), že záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom
vyhodnotená ako víťazná, pričom ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote
určenej správcom v oznámení o konaní verejného ponukového konania so správcom neuzavrie kúpnu zmluvu
alebo v tejto lehote neuhradí kúpnu cenu, čím poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so
zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky, ktorá za uvedených podmienok bude správcom
započítaná so zloženou zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani
zmluvné dojednania). Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom emailom, ak o to záujemcovia
požiadajú na: lsrecovery@lawservice.sk. Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť len do uplynutia
lehoty na predkladanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční do 10 dní odo dňa otvárania obálok so záväznými ponukami.
Správca vyhodnotenie ponúk bezodkladne zašle Veriteľskému výboru, ktorý má oprávnenie odmietnuť víťaznú
ponuku, a to aj bez udania dôvodu. Táto informácia bude zverejnená v Obchodnom vestníku.
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za Motorové vozidlo. Správca je oprávnený
odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca o
otváraní a vyhodnotení ponúk spíše zápisnicu, pričom ju bezodkladne zašle Veriteľskému výboru a požiada ho o
udelenie súhlasu na predaj víťazom ponukového konania.
Správca písomne oznámi výsledok ponukového konania úspešnému záujemcovi do 10 dní odo dňa odsúhlasenia
najvýhodnejšej ponuky zo strany Veriteľského výboru. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového
konania, ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán.“
V Košiciach,

Slovenská sporiteľňa, a.s.
v z.
GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
JUDr. Adrián Graban, konateľ

K036253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Müllerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 119/75, 925 28 Pusté Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1965
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/45/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/45/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, správca úpadcu:
Jana Müllerová, nar. 22.06.1965, Hlavná 119/75, Pusté Úľany v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Trnava, sp. zn. 25OdK/45/2017 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.

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:
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 Šali, dňa 31.10.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K036254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Cervanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 4661/4, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36K/16/2016 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36/16/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
21. Iná majetková hodnota, peňažná hotovosť úpadcu; súpisová hodnota 50,- eur

K036255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gajarský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Párovcami 61, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.6.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 15K/1/2011 S 1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
15K/1/2011
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Václav Sosna správca úpadcu Roman Gajarský, nar. 11.06.1979, Pod Párovcami č. 61, 921 01 Piešťany, v
zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a
zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do
neho 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 ňu
neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Václav Sosna
správca konkurznej podstaty úpadcu
Roman Gajarský, nar. 11.6.1979,
Pod Párovcami č. 61, 921 01 Piešťany

K036256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 223 000
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/41/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/41/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, zapísaná v
zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu VADUAL LOGISTIK,
spol. s r.o., so sídlom Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján, IČO: 36 223 000 vyhlasuje v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu I. kolo verejného ponukového konania na predaj osobného motorového vozidla zn.
Škoda Fabia, EVČ: SE 074 AV, rok výroby: 2001, výrobné číslo karosérie: TMBHC46Y713233386, súpisová
hodnota 2.500,- EUR, spoluvlastnícky podiel Úpadcu 1/1 (ďalej len „Motorové vozidlo“), zapísaného do
všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 74/2017 zo dňa 18.04.2017
(K008465).
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia nachádzajúceho sa vo Zvolene. Bližšie informácie, ako aj
termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o. – MOTOROVÉ
VOZIDLO - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia
o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00
hod.. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú
považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky
odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať
späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení
na adresu kancelárie správcu (Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na
konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK36 0900 0000 0001 8275 1138, BIC: GIBASKBX,
zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo, o
ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke
platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka motorové vozidlo“. Zábezpeka musí byť
pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka
v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná
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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ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne
overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu
zmluvu alebo v tejto lehote neuhradí pred podpisom zmluvy doplatok kúpnej ceny (celá kúpna cena musí
byť kupujúcim zložená ako preddavok v prospech konkurzného účtu pred podpisom kúpnej zmluvy), čím
poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom
zloženej zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou
zábezpekou. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania. Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
lsrecovery@lawservice.sk,
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR s rozčlenením na kúpnu cenu s DPH a bez DPH, nakoľko
úpadca je registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty,
8. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Správca ako aj príslušný orgán je oprávnený odmietnuť všetky
ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca po udelení
predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého
ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená
v lehote 10 dní od kedy príslušný orgán doručí správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení súhlasu s
víťaznou ponukou záujemcu.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K036257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 223 000
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/41/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/41/2016

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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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, ako správca
úpadcu VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o., so sídlom Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján, IČO: 36 223 000
týmto 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 všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 31.10.2017 správcom do zoznamu pohľadávok
zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Ulica
Číslo Obec
PSČ IČO
Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Sociálna poisťovňa, ústredie Ul. 29. augusta 8 – 10 Bratislava 813 63 30 807 484 Slovenská republika 2.649,00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie Ul. 29. augusta 8 – 10 Bratislava 813 63 30 807 484 Slovenská republika 4.687,80 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K036258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolarovičová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Tehelná 5711 / 8, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/37/2017 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/37/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Majetok
Súpisová
zložka

Zápis do súpisu
Opis majetku
Deň zápisu
pohľadávka voči dlžníkovi – Peter Kolarovič, nar.: 14.05.1981,
priznaná rozsudkom Okresného súdu Nové Zámky, č.k. 2T/24/2009 v 19.10.2017
sume 2 639,31 €

Súpisová
mene €

hodnota

v

Dôvod zápisu
§ 167h ZKR

0,00

K036259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zoltán Veselý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 53, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/44/2017S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/44/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 24.08.2017 č. k.: 36OdK/44/2017-27, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 167/2017 zo dňa 31.08.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ing. Zoltán
Veselý, nar. 28.12.1958, bytom Hviezdoslavova 53, Dunajská Streda a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr.
Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava (ďalej v texte len ako „Správca“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v súlade s ustanovením § 167j s primeraným použitím § 76 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje
vyhotovený súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Exportno-importná banka
Slovenskej republiky, Grösslingova 1, 813 50 Bratislava, IČO: 35 722 959:
STAVBA
Č. súp. zl.

Súpisné
číslo

Druh
stavby

1.

bez súp.čísla Sklad

Postavená
parc. č.

na LV
č.

720/9

Katastrálne
územie

942 Vydrany

Obec

Spoluvlastnícky
dlžníka

Vydrany 1/1

podiel Súpisová
hodnota

10 000,00 EUR

HNUTEĽNÁ VEC
Č.
súp.
Opis
zložky

Umiestnenie

Súpisová
hodnota

2.

Vydrany

25 000,00 EUR

Pásová píla Wood - MIzer LT 300

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K036260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zoltán Veselý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 53, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/44/2017S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/44/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 24.08.2017 č. k.: 36OdK/44/2017-27, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 167/2017 zo dňa 31.08.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ing. Zoltán
Veselý, nar. 28.12.1958, bytom Hviezdoslavova 53, Dunajská Streda a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr.
Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava (ďalej v texte len ako „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j s primeraným použitím § 76 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje
vyhotovený súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005:
POZEMOK:
Č.
zl.

1.

súp.

Výmera
m2

Parc. č. Druh pozemku

720/26

Zastavané
nádvoria

plochy

a

884

v

LV č.

Katastrálne
územie

1741 Vydrany

Obec

Spoluvlastnícky
dlžníka

Vydrany 1/2

podiel Súpisová
hodnota

3 000,00 €

JUDr. Erik Bilský, správca S1477
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K036261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 237 540
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/43/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/43/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 1. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Úpadca: PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s.r.o., so sídlom Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta, IČO:
36237540
Spisová značka konkurzného konania: 23K/43/2016
Dátum konania 1. zasadnutia veriteľského výboru: 26.10.2017
Miesto konania: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava
Čas konania: 14:00
Prítomní:
1. Predseda zasadnutia: Mgr. Martin Molnár, komplementár, FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.,
správca konkurznej podstaty, značka správcu S 1752
2. Sociálna poisťovňa Bratislava
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
4. SR – Daňový úrad Trnava
5. Peter Vörös
Program zasadnutia:
1) Prezentácia
2) Voľba predsedu veriteľského výboru
3) Rôzne
4) Záver
1) Prezentácia
Prezentácia zúčastnených sa uskutočnila o 14:00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
zápisnice zo zasadnutia. Predsedom zasadnutia je Mgr. Martin Molnár, komplementár, FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., správca konkurznej podstaty, ktorý zasadnutie zvolal v súlade s ust. § 38 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Predseda zasadnutia otvoril zasadnutie
a skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný v súlade s § 38 ods. 2 ZKR, nakoľko sú prítomní štyria
jeho členovia.
2) Voľba predsedu veriteľského výboru
Predseda zasadnutia vyzval členov veriteľského výboru aby pristúpili k voľbe predsedu veriteľského výboru.
Členovia veriteľského výboru v súlade s ust. § 38 ods. 1 ZKR navrhli, aby sa predsedom veriteľského výboru stal
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľ SR – Daňový úrad Trnava, v zast. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Hlasovanie:
ZA: 3 hlasy (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Sociálna poisťovňa Bratislava, SR – Daňový úrad Bratislava, v
zast. Slovenská konsolidačná, a.s.)
PROTI: 1 hlas (Peter Vörös)
ZDRŽALO SA: nikto
BOLO PRIJATÉ UZNESENIE č. 1/2017 : Veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru SR –
Daňový úrad Trnava, v zast. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005.
3) Rôzne
V predmetnom bode programu udelil veriteľský výbor zhodne súhlas správcovi na zasielanie písomných správ o
svojej činnosti v zmysle § 37 ods. 5 predsedovi veriteľského výboru elektronickou formou na e-mail adresu:
mpetro@konsolidacna.sk. Členovia veriteľského výboru požiadali o doručenie odpisu zápisnice mailom na emailové adresy: peter.peruzek@gmail.com, monika.ciefova@vszp.sk, Danica.Bogdalikova@socpoist.sk. Predseda
veriteľského výboru si vymenil so správcom e-mailové kontakty a následne predseda zasadnutia skonštatoval, že
program 1. zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný, poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za
účasť. Predseda zasadnutia upovedomil prítomných o skutočnosti, že zápisnicu z prvého zasadnutia veriteľského
výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do 5 dní od zasadnutia veriteľského výboru
odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Trnava do konkurzného spisu a správcovi. Predseda zasadnutia
informoval veriteľský výbor, že ďalšie zasadnutia veriteľského výboru zvoláva podľa potreby jeho člen alebo
správca. Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu jeho predsedu a taktiež e-mailom
všetkým členom veriteľského výboru.
4) Záver
Predseda zasadnutia ukončil zasadnutie veriteľského výboru o 14.20 hod.
V Bratislave, dňa 26.10.2017
.............................................
predseda veriteľského výboru

Prílohy:
· Prezenčná listina

K036262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csilla Mudrochová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 337/19, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/39/2017 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/39/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku č. 1: Hnuteľná vec
Popis: osobné vozidlo FIAT PUNTO 176/AP13P/00
VIN: ZFA17600000447933
EČ: DS562FG
farba: Modrá metalíza
Súpisová hodnota: 400,- €
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K036263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oreské 22, 908 63 Oreské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/40/2017 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/40/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu- Mário Molnár, nar.: 04.09.1980, bytom 908 63 Oreské 22, v
konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36Odk/40/2017, týmto v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov)
oznamuje ukončenie konkurzného konania z dôvodu, že zistená konkurzná podstata nepokrýva náklady
konkurzu.
Dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Okresným
súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/25/2017, zrušuje.

K036264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gorolová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Goliana 12, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/25/2017 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/25/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu- Ľubica Gorolová, nar.: 16.02.1970, bytom Generála Goliana 12,
917 02 Trnava, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36Odk/25/2017, týmto
v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
právnych predpisov) oznamuje ukončenie konkurzného konania z dôvodu, že zistená konkurzná podstata
nepokrýva náklady konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Okresným
súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/25/2017, zrušuje.

K036265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tünde Hegyiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará ulica 346/36, 930 10 Dolný Štál
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 240 838
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/7/2017 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/7/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu- Tünde Hegyiová, nar.: 03.10.1983, bytom Stará Ulica 346/36, 930 10
Dolný Štál, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 28Odk/7/2017, týmto v
zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
právnych predpisov) oznamuje ukončenie konkurzného konania z dôvodu, že zistená konkurzná podstata
nepokrýva náklady konkurzu.
Dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Okresným
súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/25/2017, zrušuje.

K036266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tünde Hegyiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará ulica 346/36, 930 10 Dolný Štál
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 240 838
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/7/2017 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/7/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej konkurznej podstaty - aktualizácia pred zrušením konkurzu

Zápis
súpisu

do Súpisová hodnota v mene
€
Dôvod
Deň zápisu
zápisu
84,73
20.10.2017
§ 167h ZKR

Majetok
Súpisová
zložka
Súpisová
zložka

Opis majetku

Daňový preplatok z podaného daňového priznania za rok 2016
Preddavok na úhradu nákladov konkurzu, na základe uznesenia Okresného
24.08.2017
súdu Trnava, č.k. 28Odk/7/2017-39

167h ZKR

500,-
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K036267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Molár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 1021/10, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36Odk/23/2017 S 1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36Odk/23/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Zápis
súpisu

do Súpisová hodnota v
mene €
Súpisová
Dôvod
Opis majetku
Deň zápisu
zložka
zápisu
5 000,obchodný podiel úpadcu vo výške 100% na základnom imaní (ktorému zodpovedá
Iná majetková
§
167h
peňažný vklad v sume 5 000,- eur) v obchodnej spoločnosti VJ Business s.r.o., IČO: 31.10.2017
hodnota
ZKR
47 463 457
Majetok

K036268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Molár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 1021/10, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36Odk/23/2017 S 1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36Odk/23/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu- Martin Molnár, nar.: 03.11.1983, bytom Bottova 1021/10, 927 01 Šaľa,
pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36Odk/23/2017, týmto v zmysle ust. § 167q ods. 3 a ust. § 167p
zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) vyhlasuje I.
kolo ponukového konania, na majetok úpadcu, nasledovne:
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Predmet ponukového konania:
obchodný podiel úpadcu vo výške 100% na základnom imaní (ktorému zodpovedá peňažný vklad v sume
000,- eur) v obchodnej spoločnosti VJ Business s.r.o., IČO: 47 463 457, súpisová hodnota 5 000,- eur

5

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: JUDr. Tibor Timár, správca, so sídlom Štúrova 42,
927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, v zalepenej
obálke s označením „ponukové konanie – Martin Molnár- neotvárať“. Zmeškanie lehoty nemožno
odpustiť.
3. Ponuka musí obsahovať:
· označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena,
sídla a IČO,
· preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu z
obchodného registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba – podnikateľ predloží
overenú fotokópiu preukazu totožnosti a originál aktuálneho výpisu zo živnostenského registra alebo
iného verejného registra, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní; fyzická osoba –nepodnikateľ predloží
overenú fotokópiu preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad i tom, či predmet kúpy bude patriť do
výlučného vlastníctva kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie
prostriedkov patriacich do BSM,
· označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
· návrh kúpnej ceny v eurách
· doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, na účet správcu,
vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK97 7500 0000 0040 2496 6158,,
· doklad o finančnom krytí záujemcom ponúkanej kúpnej ceny (výpis z bankového účtu, banková záruka a
pod.),
· čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči úpadcovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči úpadcovi,
nebude považovaná za riadne podanú,
· označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu,
· vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej
lehote víťazný záujemca neuzatvorí so správcom zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená ako
víťazná, ako aj vyhlásenie o súhlase s úrokom z omeškania vo výške 0,05% zo zostatku záujemcom
navrhovanej kúpnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania, v prípadne, ak víťazný záujemca
neuhradí včas zostatok ním navrhovanej kúpnej ceny podľa pokynu správcu.
1. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú
ponuku meniť alebo vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú
nepravdivé informácie sa neprihliada.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku
(prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku).
Ak koniec lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný
deň.
3. Otváranie obálok sa uskutoční, 20- ty deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v sídle kancelárie správcu na ulici Štúrova 42, 927 01 Šaľa. Ak tento
deň pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční v najbližší pracovný
deň. V prípade, ak sa oddelený veriteľ na otváraní obálok nezúčastní, nebráni táto skutočnosť správcovi
obálky otvoriť.
4. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní odo dňa otvárania obálok. O vyhodnotení ponúk bude
správca záujemcov písomne informovať. Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje
ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu,
ktorá bola ako 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. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a
uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti
účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného
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účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil
podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy,
kým nie je ponukové konanie skončené.
5. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk.
Skončenie ponukového konania:
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie 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, a to ani po opätovnom vyhodnotení.
Ostatné podmienky:
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť
všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania
podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad
podmienok ponukového konania určuje správca.
Kontakty:
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese Štúrova 42, 927 01 Šaľa, alebo elektronicky e-mailom na adrese:
office@timarpartners.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
V Šali, dňa 02.11.2017
JUDr. Tibor Timár
správca

K036269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOPAM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bulharská 2467/23, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 663 120
Titul, meno a priezvisko správcu:
Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25K/4/2017 S1746-92
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/4/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca úpadcu BOPAM, s. r. o., Bulharská 2467/23, 917 02 Trnava, IČO 47 663 120, týmto zverejňuje súpisové
zložky majetku úpadcu:
Súpis všeobecnej podstaty
8. Pohľadávka z účtu v banke, č. účtu SK95 7500 0000 0040 2378 0757, vedený v mene euro, Československá
obchodná banka, a. s.
Zostatok na účte: =5.361,19 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 31.10.2017
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Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKaR
9. Peňažná pohľadávka
Dlžník: Slovenská republika – Okresný súd Trnava
Výška pohľadávky: =159,70 € istina bez príslušenstva
Právny dôvod vzniku pohľadávky: záloha na činnosť správcu v konkurze podľa § 21 ods. 2 ZKaR
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 31.10.2017
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKaR

V Sládkovičove 31. októbra 2017
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K036270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Müller Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gagarinova 1716/3, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1951
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/92/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/92/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu Július Müller, nar. 01.01.1951, trvale bytom
Gagarinova 1716/3, 911 01 Trenčín, sp. zn. 40OdK/92/2017 nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
·

pohľadávka veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 740,87 EUR;

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K036271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poliak Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Králika 439/15, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/148/2017 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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22OdK/148/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Beata Krausová, správca úpadcu Marián Poliak, nar. 11.08.1973, trvale bytom Š. Králika 439/15, 971 01
Prievidza, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v Dubnici nad Váhom, na ul. Bratislavská 354/32 v
pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 11,00 hod a od 12,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu kancelárie alebo telefonicky
na tel. čísle: 042/4440460 alebo elektronickou poštou, email: asistent@benetax.sk. Právo nahliadať do spisu majú
osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný
predpis.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K036272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poliak Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Králika 439/15, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/148/2017 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/148/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii Ing. Beata Krausová, správca úpadcu Marián Poliak, nar. 11.08.1973, trvale bytom Š. Králika
439/15, 971 01 Prievidza v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK03 8360 5207 0042 0516 4875.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 221482017 ako špecifického symbolu.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K036273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fritzová Zuzana, PhDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 1105/11 1105/11, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/39/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/39/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty - OPRAVA
Všeobecná časť:
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Konkurz bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu Trenčín vydaným pod sp. zn. 38K/39/2016-31 zo dňa
15.08.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 161/2016 zo dňa 19.08.2016, na základe návrhu
podaného úpadcom, fyzickou osobou - nepodnikateľom.
Prvá schôdza veriteľov sa konala 21.11.2016 v kancelárii správcu. Schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná,
nakoľko nebol v súlade s § 35 ods. 3 ZKR prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať.
Správca opakovane zvolal prvú schôdzu veriteľov, a to zverejnením oznamu o zvolaní schôdze veriteľov v
Obchodnom vestníku č. 237/2016 zo dňa 12.12.2016. Schôdza sa konala dňa 03.01.2017, avšak ani na tejto
schôdzi nebol prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať a schôdza nebola
uznášaniaschopná.
Paušálna odmena správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola správcovi priznaná vo výške
663,88 eur uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 29.12.2016, ktoré bolo zverejnené v OV č. 3/2017 zo dňa
04.01.2017.
Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu bol zapísaný len do všeobecnej podstaty. Súpis majetku úpadcu bol
zverejnený v OV 202/2016 zo dňa 20.10.2016. Doplnenia súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku
majetku boli zverejnené v OV 237/2016 zo dňa 12.12.2016, v OV 7/2017 zo dňa 11.01.2017, v OV 44/2017 zo
dňa 03.03.2017, v OV 74/2017 zo dňa 18.04.2017, v OV 89/2017 zo dňa 11.05.2017, v OV 114/2017 zo dňa
15.06.2017, v OV 146/2017 zo dňa 01.08.2017, v OV 147/2017 zo dňa 02.08.2017 a v OV 203/2017 zo dňa
24.10.2017. Celkovo bol do súpisu majetku zapísaný majetok v súpisovej hodnote 11.065,17 eur.
V súlade s § 96 ods. 2 bol v Obchodnom vestníku č. 147/2017 zo dňa 02.08.2017 zverejnený oznam o zámere
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty a zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo
budú uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. V zákonnej lehote neboli podané žiadne
námietky voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate.
Dňa 04.09.2017 bol súdu zaslaný návrh konečného rozvrhu výťažku (zverejnený v OV 171/2017 zo dňa
07.09.2017). Keďže do schválenia konečného rozvrhu výťažku súdom bol zistený nový majetok - zrážka zo mzdy
úpadcu za obdobie 7/2017, poukázaná na účet dňa 10.08.2017, správca zostavil nový rozvrh výťažku doplnený o
novozistený majetok a zasiela súdu tento opravený návrh konečného rozvrhu výťažku.
Rozvrhová časť:
Okresný súd Trenčín rozhodol na základe návrhu správcu č. 38K/39/2016-05 zo dňa 22.08.2016 uznesením č.
38K/39/2016-56 z 30.08.2016, ktoré bolo zverejnené v OV 172/2016 zo dňa 07.09.2016 o vyplatení
nespotrebovaného preddavku vo výške 663,88 eura na účet správcu.
Správca listom zo dňa 12.09.2016 nariadil zamestnávateľovi úpadcu, Nemocnici pre obvinených a odsúdených a
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Súdna 15, 911 96 Trenčín, aby od doručenia listu vykonával mesačné
zrážky zo mzdy a poukazoval ich na účet správcu. Zrážky zo mzdy boli priebežne zapisované do súpisu majetku
a zverejňované v obchodnom vestníku. Listom zo dňa 15.08.2017 správca zamestnávateľovi úpadcu oznámil
ukončenie speňažovania majetku a požiadal o zastavenie vykonávania zrážok zo mzdy úpadcu.
Hnuteľný majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty bol speňažovaný na základe uznesenia Okresného
súdu Trenčín s pôsobnosťou veriteľského výboru č. 38K/39/2016-159 zo dňa 11.05.2017, ktorým súd udelil
záväzný pokyn na postup pri speňažovaní majetku (ďalej len „záväzný pokyn“) - osobné motorové vozidlo Ford
Fiesta 1,8 D, rok výroby 2003, VIN: WF0AXXGAJAYR05930.
V zmysle záväzného pokynu správca zverejnil ponukové konanie v Obchodnom vestníku, na portáli register
úpadcov, na webovej stránke www.mercudo.sk a v inzertnom časopise Pardon.Prvé kolo ponukového konania
bolo zverejnené v OV 96/2017 zo dňa 22.5.2017. Do stanoveného termínu 31.5.2017, 12:00 hod, neboli do
kancelárie správcu doručené žiadne ponuky.Druhé kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV 106/2017 zo
dňa 05.06.2017. Do stanoveného termínu 19.06.2017, 12:00 hod, neboli do kancelárie správcu doručené žiadne
ponuky.Tretie kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV 120/2017 zo dňa 23.06.2017. Do stanoveného
termínu 19.07.2017, 12:00 hod boli do kancelárie správcu doručené 4 obálky. Záznam z otvárania obálok bol
súdu zaslaný dňa 20.07.2017. Správca skonštatoval, že víťazom ponukového konania sa stal záujemca, ktorý
splnil ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu. Osobné motorové vozidlo bolo predané za
najvyššiu ponúknutú cenu - 500 eur. Víťaz uhradil ponúknutú cenu dňa 21.07.2017 na účet úpadcu vedený
správcom.
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Dôkaz: Uznesenie č. 38K/39/2016-159 zo dňa 11.05.2017 - udelenie záväzného pokynu
Dôkaz: Opis obratu na bankovom účte - úhrada ponúknutej ceny
Do súpisu bol zapísaný majetok v celkovej súpisovej hodnote 11.065,17 eur. Súpis majetku je uvedený v tabuľke
č. 1. Celkový výťažok zo speňaženia tohto majetku je vo výške 9.565,17 eur, čo predstavuje 86,44 % súpisovej
hodnoty.
Tabuľka č. 1: Súpis majetku
Peňažná pohľadávka:
Súp.č.

1.

2.
3.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Súpisová Dôvod
hodn.
zápisu

Popis majetku

Nevyčerpaný preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu, ktorý zložil
663,88 €
navrhovateľ - úpadca na účet OS TN zaevid. pod
položkou reg. D19 62/2016
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods.
559,23 €
2 (zrážka zo mzdy) - august 2016
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods.
559,23 €
2 (zrážka zo mzdy) - september 2016
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods.
657,42 €
2 (zrážka zo mzdy) - október 2016
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 67 ods.
158,00 €
1 písm. a)
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods.
614,44 €
2 (zrážka zo mzdy) - november 2016
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods.
628,02 €
2 (zrážka zo mzdy) - december 2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 67 ods.
21,02 €
1 písm. a) - počiatočný stav účtu 7.9.2016
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa
2 (zrážka zo mzdy) - január 2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa
2 (zrážka zo mzdy) - február 2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa
2 (zrážka zo mzdy) - marec 2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa
2 (zrážka zo mzdy) - apríl 2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa
2 (zrážka zo mzdy) - máj 2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa
2 (zrážka zo mzdy) - jún 2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa
2 (zrážka zo mzdy) - júl 2017

§ 72 ods.
§ 72 ods.
§ 72 ods.
§ 72 ods.
§ 72 ods.
§ 72 ods.
§ 72 ods.

591,86 €
586,93 €
580,31 €
586,99 €
586,99 €
586,99 €
583,86 €

Kde
sa
nachádza

vec

§67 ods.1
mBank,
písm. a) 17.10.2016 správcu,
ZKR
28.9.2016

BÚ

Deň zápisu

§ 72 ods.
17.10.2016
2 ZKR
§ 72 ods.
17.10.2016
2 ZKR
§ 72 ods.
7.12.2016
2 ZKR
§67 ods.1
písm. a) 7.12.2016
ZKR
§ 72 ods.
5.1.2017
2 ZKR
§ 72 ods.
28.2.2017
2 ZKR
§67 ods.1
písm. a) 28.2.2017
ZKR
§ 72 ods.
11.4.2017
2 ZKR
§ 72 ods.
11.4.2017
2 ZKR
§ 72 ods.
5.5.2017
2 ZKR
§ 72 ods.
12.6.2017
2 ZKR
§ 72 ods.
25.7.2017
2 ZKR
§ 72 ods.
28.7.2017
2 ZKR
§ 72 ods.
11.9.2017
2 ZKR

Zverej. v OV Výťažok
202/2016
20.10.2016

BÚ
úpadcu, 202/2016
30.9.2016
20.10.2016
BÚ
úpadcu, 202/2016
11.10.2016
20.10.2016
BÚ
úpadcu, 237/2016
10.11.2016
12.12.2016
BÚ
úpadcu, 237/2016
30.11.2016
12.12.2016
BÚ
úpadcu, 7/2017
9.12.2016
11.1.2017
BÚ
úpadcu, 44/2017
9.1.2017
3.3.2017
BÚ
úpadcu, 44/2017
7.9.2016
3.3.2017
BÚ
úpadcu, 74/2017
10.2.2017
18.4.2017
BÚ
úpadcu, 74/2017
10.3.2017
18.4.2017
BÚ
úpadcu, 89/2017
10.4.2017
11.5.2017
BÚ
úpadcu, 114/2017
10.5.2017
15.6.2017
BÚ
úpadcu, 146/2017
9.6.2017
1.8.2017
BÚ
úpadcu, 147/2017
10.7.2017
2.8.2017
BÚ
úpadcu, 203/2017
10.8.2017
24.10.2017

663,88 €

559,23 €
559,23 €
657,42 €
158,00 €
614,44 €
628,02 €
21,02 €
591,86 €
586,93 €
580,31 €
586,99 €
586,99 €
586,99 €
583,86 €

Hnuteľný majetok:
Súp.č.

Popis majetku

4.

Ford Fiesta 1,8 D, rok výroby
WF0AXXGAJAYR05930
(predané
peniaze pripísané 21.7.2017)

Súpisová Dôvod
Deň zápisu
hodn.
zápisu
2003, VIN:
§67 ods.1
19.7.2017, 2 000,00 € písm. a) 17.10.2016
ZKR

Kde
sa
vec
Zverej. v OV Výťažok
nachádza
Soblahovská
202/2016
1105/11,
500,00 €
20.10.2016
Trenčín

Iná majetková hodnota:
Súp.č.

Popis majetku

5.

Hotovosť

Súpisová hodnota spolu:

Súpisová Dôvod
Deň zápisu
hodn.
zápisu
§67 ods.1
1 100,00 € písm. a) 17.10.2016
ZKR

Kde
sa
nachádza

vec

BÚ
úpadcu, 202/2016
7.9.2016
20.10.2016

1 100,00
€

11 065,17 €

Výťažok spolu:

9 565,17
€

Zverej. v OV Výťažok

Ku dňu zostavovania konečného rozvrhu výťažku neboli veriteľom rozvrhnuté žiadne finančné prostriedky.
Pohľadávky proti podstate činia spolu 1.676,01 eur (viď tabuľka č. 2). Súčasťou pohľadávok proti podstate je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rezerva na výdavky spojené s ukončením konkurzu. Ide najmä o výdavky na bankové poplatky plynúce do
ukončenia konkurzu, poštové poplatky súvisiace so zaslaním konečného rozvrhu výťažku veriteľom a súdu,
náklady súvisiace s pripravením a uložením zoznamu pohľadávok na súde a s návrhom na zrušenie konkurzu,
kopírovacie služby, telefonické hovory a iné režijné výdavky. V prípade nevyčerpania danej rezervy, zostanú
predmetné finančné prostriedky na účte úpadcu vedenom vo VÚB, a.s., číslo účtu v tvare IBAN SK17 0200 0000
0036 7453 3659. Majiteľom daného účtu je PhDr. Zuzana Fritzová, a preto po skončení konkurzu bude môcť
prostriedkami na tomto účte disponovať.
Celkovo boli dosiahnuté príjmy zo speňaženia 9.565,17 eur. Z týchto príjmov bude na úhradu pohľadávok proti
podstate použitá čiastka 1.676,01 eur, čo znamená, že výťažok predstavuje 7.889,16 eur. Celkový rozpis
pohľadávok proti podstate je uvedený v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 2: Rozpis pohľadávok proti podstate
P.č. veriteľ

celá suma

priradená suma

čas vzniku

dôvod priradenia

poradie

1

Ing. Beata Krausová

28,00 €

28,00 €

22.8.2016

súčinnosť

C

2

Ing. Beata Krausová

1,15 €

1,15 €

26.8.2016

súčinnosť

C

3

Prima banka

24,00 €

24,00 €

31.8.2016

FA súč. Prima banka

C

4

Zuno

31,87 €

31,87 €

31.8.2016

FA súč. ZUNO

C

5

ČSOB

30,00 €

30,00 €

31.8.2016

FA súč. ČSOB

C

6

mBank

9,92 €

9,92 €

2.9.2016

FA súč. mBank

C

7

Slovenská sporiteľňa

24,00 €

24,00 €

2.9.2016

FA súč. Slsp

C

8

Komerční banka

43,80 €

43,80 €

5.9.2016

FA súč. KB

C

9

Oberbank

20,40 €

20,40 €

5.9.2016

FA súč. Oberbank

C

10

Tatrabanka

30,00 €

30,00 €

5.9.2016

FA súč. TB

C

11

Ing. Beata Krausová

1,15 €

1,15 €

5.9.2016

potvrdenie prihl.

C

12

Všeobecná úverová banka

24,00 €

24,00 €

6.9.2016

FA súč. VUB

C

13

OTP Banka

15,94 €

15,94 €

9.9.2016

FA súč. OTP

C

14

Ing. Beata Krausová

1,55 €

1,55 €

12.9.2016

vykonanie zrážok

C

15

Prvá stavebná sporiteľňa

16,80 €

16,80 €

13.9.2016

FA súč. PSS

C

16

Sberbank

35,00 €

35,00 €

14.9.2016

FA súč. Sberbank

C

17

Ing. Beata Krausová

1,55 €

1,55 €

23.9.2016

Výzva

C

18

Ing. Beata Krausová

1,15 €

1,15 €

30.9.2016

potvrdenie prihl.

C

19

VÚB, a.s.

6,00 €

6,00 €

30.9.2016

poplatok banke

C

20

Ing. Beata Krausová

1,70 €

1,70 €

4.10.2016

Výzva

C

21

Ing. Beata Krausová

1,20 €

1,20 €

17.10.2016

potvrdenie prihl.

C

22

Ing. Beata Krausová

1,70 €

1,70 €

26.10.2016

popretie pohľ.

C

23

Ing. Beata Krausová

1,70 €

1,70 €

26.10.2016

popretie pohľ.

C

24

VÚB, a.s.

6,00 €

6,00 €

31.10.2016

poplatok banke

C

25

Ing. Beata Krausová

1,55 €

1,55 €

4.11.2016

popretie pohľ.

C

26

VÚB, a.s.

6,00 €

6,00 €

30.11.2016

poplatok banke

C

27

Ing. Beata Krausová

663,88 €

663,88 €

29.12.2016

odmena správcu do 1. schôdze

A

28

VÚB, a.s.

6,00 €

6,00 €

31.12.2016

poplatok banke

C

29

Ing. Beata Krausová

1,20 €

1,20 €

16.1.2017

potvrdenie prihl.

C

30

VÚB, a.s.

6,00 €

6,00 €

31.1.2017

poplatok banke

C

31

VÚB, a.s.

6,00 €

6,00 €

28.2.2017

poplatok banke

C

32

VÚB, a.s.

6,00 €

6,00 €

31.3.2017

poplatok banke

C

33

VÚB, a.s.

6,00 €

6,00 €

28.4.2017

poplatok banke

C

34

Mercudo a.s.

6,00 €

6,00 €

23.5.2017

inzerát

C
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35

VÚB, a.s.

6,00 €

6,00 €

31.5.2017

poplatok banke

C

36

VÚB, a.s.

6,00 €

6,00 €

30.6.2017

poplatok banke

C

37

Agentúra Pardon - TN, s.r.o.

11,76 €

11,76 €

30.6.2017

inzerát

C

38

Benetax, s.r.o.

37,62 €

37,62 €

25.7.2017

FA-kancel. potr.

C

39

Ing. Beata Krausová

2,87 €

2,87 €

26.7.2017

overenie podpisu

C

40

VÚB, a.s.

6,00 €

6,00 €

31.7.2017

poplatok banke

C

41

Okresný súd Trenčín

19,00 €

19,00 €

súdny poplatok

C

42

Ing. Beata Krausová

1,20 €

1,20 €

15.8.2017

poštovné

C

43

VÚB, a.s.

6,00 €

6,00 €

31.8.2017

poplatok banke

C

44

VÚB, a.s.

6,00 €

6,00 €

30.9.2017

poplatok banke

C

45

PhDr. Zuzana Fritzová, úpadca

50,00 €

50,00 €

rezerva

C

SPOLU:

1 219,66 €

1 219,66 €

Ing. Beata Krausová

456,35 €

456,35 €

odmena z výťažku

A

SPOLU:

1 676,01 €

1 676,01 €

42

Pozn.: Určenie poradia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. § 87 ods. 2, písm. a), b), c), d).
V konkurze si prihlásilo pohľadávky 6 veriteľov v celkovej výške 59.327,- eur. Z týchto pohľadávok správca uznal
pohľadávky v sume 58.946,66 eura. Prehľad rozvrhu výťažkov je uvedený v tabuľke č. 3.
Tabuľka č. 3: Prehľad rozvrhu výťažku
označenie (číslo)

Veriteľ

Pohľadávka-zistená

číslo pism. IČO

Názov

Spolu - pohľadávka zistená

1

1

2

2

00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s.

29 124,99 €

Slovenská sporiteľňa, a.s. Celkom

29 124,99 €

Mgr. Milan Majzlán

2 357,68 €

Mgr. Milan Majzlán Celkom

2 357,68 €

Konečný rozvrh v €
Percentá

7 889,16

49,4091% 3 897,96
3 897,96
3,9997%

315,54
315,54

3

3

17321123 Sberbank Slovensko, a.s.

18 966,54 €

32,1758% 2 538,40

3

4

17321123 Sberbank Slovensko, a.s.

1 490,28 €

2,5282%

Sberbank Slovensko, a.s. Celkom

20 456,82 €

199,45
2 737,85

4

5

35923130 Consumer Finance Holding, a.s.

2 413,32 €

4,0941%

322,99

4

6

35923130 Consumer Finance Holding, a.s.

93,61 €

0,1588%

12,53

Consumer Finance Holding, a.s. Celkom

2 506,93 €

335,52

Pohľadávky po 45-dňovej lehote
5

7

47258713 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, p.z.b.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
Celkom

137,10 €
p.z.b.

0,2326%

137,10 €

18,35
18,35

6

8

35792752 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

1 234,83

2,0948%

165,26

6

9

35792753 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

1 234,83

2,0948%

165,26

6

10

35792754 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

1 893,48

3,2122%

253,42

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Celkom

4 363,14 €

Celkový súčet

58 946,66

583,95
100,0000% 7 889,16

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že celkové uspokojenie veriteľov predstavuje 7.889,16 eur, čiže bude
uspokojených 13,38 % zo zistených pohľadávok veriteľov úpadcu.
V súlade s § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov žiadam Okresný súd Trenčín o
schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku do 20 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Beata Krausová, správca S1180

K036274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Juráčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 359, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1979
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/103/2017 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/103/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
č.
zl.

opis súpisovej zložky majetku

súpisová
hodnota

1

ŠKODA FELICIA COMBI, EČV: NM 165CI, karoséria AC kombi, farba: červená, kategória: M1, objem: 1 289 cm2, výkon:
250,00 €
50 kW, r. v. 1998, palivo: benzín + LPG, nepojazdná

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

K036275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balaž Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 34/6, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/59/2017 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/59/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Číslo
pohľ.
5/6

Veriteľ
Názov / Meno
Prima banka
Slovensko, a.s.

Pohľadávka - PRIHLÁSENÁ
Nz
Popl. z
IČO
Spolu Istina
uplatn. omešk.
3 548,70 1 416,08
31575951
108,50 €
€
€

Úrok

Úrok z
omešk.

1 531,71
492,41 €
€

Právny dôvod pohľ.
Platobný rozkaz 3C/58/2016 zo dňa
13.4.2016, práv. a vyk. 4.5.2016

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K036276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boželník Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica 134, 017 04 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/105/2017 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/105/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo
pohľ.
2

2

2

3

2

4

Veriteľ
IČO

Názov / Meno

Prima banka
Slovensko, a.s.
Prima banka
31575951
Slovensko, a.s.
31575951

31575951

Prima banka
Slovensko, a.s.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Pohľadávka - PRIHLÁSENÁ
Úrok z
Popl. z
Istina
Úrok
omešk.
omešk.
4 901,39 3 734,27
2 091,43 € 67,99 €
€
€
6 764,89 2 336,15
1 500,41 €
€
€
1 117,85
€

Nz
uplatn.

Spolu

Deň vydania: 06.11.2017

Právny dôvod pohľ.

11
105,58 €
10
305,00 €
906,45 €
310,50 €

Úverová zmluva č. 4319 zo dňa
31.08.2012
Úverová zmluva č. 6898 zo dňa
04.10.2012
Zmluva o spolupráci pri poskyt.
1 117,85
bankových produktov a služieb zo dňa
€
31.08.2012

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K036277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Heráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou 287, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/94/2017 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/94/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 31.10.2017 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
JUDr. Róbert Fatura, Centrum 18/23, Považská Bystrica, správca dlžníka Eva Heráková, nar. 08.07.1976, bytom 916 11 Bzince pod
Javorinou 287 týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že do dnešného dňa v zmysle plnenia svojich povinností nezistil žiaden majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty.
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre zistenie
majetku dlžníka.
Eva Heráková, nar. 08.07.1976, bytom 916 11 Bzince pod Javorinou 287
V Považskej
Bystrici, 31.10.2017
JUDr. Róbert Fatura, správca

K036278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pechal Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Jurkoviča 2366/8 2366/8, 955 03 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/81/2017 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/81/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty

úpadcu
Peter Pechal, nar. 21.05.1975, trvale bytom D. Jurkoviča 2366/8, 955 03 Topoľčany
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca
JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
značka správcu S 1485

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:

Popis

Rok výroby

Stav opotrebenia

Škoda Octavia EČ: TO477CZ, VIN: Dátum prvej evidencie v SR Starý opotrebovaný,
TMBDX21BZ
25.03.2011
modrá farba

sedan,

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

1/1

3.000,- Euro

K036279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Bulková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 135/2, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 27 OdK/68/2017 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/68/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Erik Solár, správca úpadcu: Erika Bulková, narodená 16.12.1977, bytom 949 11 Nitra Tokajská 135/2
podnikajúca pod obchodným menom Erika Bulková AKIRÉ MASÁŽE, s miestom podnikania Nitra, Tokajská č.
135/2, IČO: 46 07 42 95, zastúpená Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12,
IČO: 30 79 88 41, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, vedeného Okresným súdom Nitra,
č.k.: 27 OdK/16/2017, že v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Levickej ulici č. 866, 952 01
Vráble, v pondelok až v piatok od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadania do spisu nahláste vopred písomne
na adresu Levická 886, 952 01 Vráble, e-mailom na adresu: solare@mail.t-com.sk alebo telefonicky na čísle:
0905 351 384. Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia
(§ 85 ods. 2 ZKR) po preukázaní sa výpisom z obchodného registra, platným občianskym preukazom, resp. plnou
mocou.

K036280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Bulková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 135/2, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 27 OdK/68/2017 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/68/2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Erika Bulková,
narodená 16.12.1977, bytom 949 11 Nitra, Tokajská 135/2 (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok
dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 27 OdK/68/2017, zo dňa 13.10.2017, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 201/2017 dňa 20.10.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený JUDr.
Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Erika Bulková, date of birth 16.12.1977, address: 949 11 Nitra, Tokajská 135/2, Slovakia, business
name: Erika Bulková AKIRÉ MASÁŽE, identification number: 46 07 42 95, registered seat: 949 11 Nitra,
Tokajská 135/2, our duty is to inform you, that the District Court Nitra, No. 27 OdK/68/2017, dated 13.10.2017
and promulgated in the Commercial bulletin No. 201/2017 from 20.10.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt
and simultaneously appointed JUDr. Erik Solár, Levická 886, 952 01 Vráble 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 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).
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).
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 trustee 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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, 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
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
JUDr. Erik Solár, správca/ Debtor ´s bankruptcy administrator

K036281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Oslanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 853/76, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/66/2017 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/62/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurzej veci dlžnika Peter Oslanec, nar. 26.12.1977, bytom Marcelova Radvanska č.853/76 bola dňa
31.10.2017 po základnej prihlasovacej lehote doručená prihláška veriteľa SEMO, a.s. Smržice, Česká reuublika v
celkovej sume 1468,- €.

Komárno dňa 31.10.2017
JUDr. Mariana Zavacká - spráca

K036282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Weltlerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 45, 935662 Pohronský Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/66/2017 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/66/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurzej veci dlžnika Zdenka Weltlerova, nar.31.10.1965, bytom Pohronský Ruskov Petöfiho č. 45,
oznamujem zoznam majetku všeobecnej podstaty:
- nehnuteľnosti vedené na LV č. 783 v katastrálnom území Čechy v celkovej hodnote 1000,- €. Spoluvlastnícky
podiel dlžničky je 1/2 k celku.
- nehnuteľnosti vedené na LV č. 786 v katastrálnom území Čechy v celkovej hodnote 250,- €. Spoluvlastnícky
podiel dlžničky je 1/8 k celku.
- nehnuteľnosti vedené na LV č. 36 v katastrálnom území Pohronský Ruskodv v hodnote 5065,95 €.
Spoluvlastnícky podiel dľžničky je 1/2 k celku.

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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Komárno dňa 31.10.2017
JUDr. Mariana Zavacká - spráca

K036283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Laca
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 2922/39, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/70/2017 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/70/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr.
Fadi
Fardous,
so
sídlom
kancelárie:
Štúrova 21,
949
01
Nitra,
správca
úpadcu: Milan Laca, nar. 15.11.1958, bytom Saratovská 2922/39, 934 05 Levice, v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 31OdK/70/2017 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 31.10.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca

K036284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mona De Jong
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 565/1, 945 04 Komárno - Nová Stráž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1967
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/117/2017 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/117/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Mona De Jong, nar. 06.04.1967, trvale bytom Narcisová 565/1, 945 04
Komárno – Nová Stráž, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Kalnická cesta 829/8, 934 01 Levice, v úradných hodinách od 08:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 15:00 hod. každý
pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk,
alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
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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LexCreditor k.s.

K036285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mona De Jong
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 565/1, 945 04 Komárno - Nová Stráž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1967
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/117/2017 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/117/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Mona De Jong, nar. 06.04.1967, trvale bytom Narcisová 565/1, 945 04
Komárno – Nová Stráž, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania –
veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške
350,00 EUR pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500
0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB a.s.. Kaucia sa platí vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložená samostatná kaucia, doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. Kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm.
a) musí byť podané na predpísanom tlačive.
LexCreditor k.s.

K036286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Gálus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výstavná 13, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1953
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/6/2016 S1636NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/6/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY PRE NEZABEZPEČENÝCH
VERITEĽOV
vypracovaný v zmysle ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“).
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Ing. Ján Gálus, nar. 22.11.1953, trvale bytom Výstavná 13, 949 01 Nitra
(ďalej len "úpadca") ustanovený uznesením Okresného súdu Nitra, 32K/6/2016 zo dňa 23.03.2016, po speňažení
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu predkladá zástupcovi veriteľov na schválenie návrh rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
1. VŠEOBECNÁ ČASŤ:
OPIS DOTERAJŠIEHO PRIEBEHU KONKURZU
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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Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 23.03.2016 sme boli ustanovení do funkcie správcu úpadcu. Uvedené
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 62/2016 vydanom dňa 01.04.2016. Súd otvoril „malý
konkurz“.
Bezodkladne po ustanovení do funkcie správcu úpadcu začal správca v súlade s príslušnými právnymi predpismi
a nariadeniami realizovať úkony potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu insolvenčného konania, najmä
úkony smerujúce k zisteniu majetnosti, resp. nemajetnosti úpadcu.
Na ten účel sme odovzdali písomné žiadosti na poštovú prepravu, ktorých adresátom boli Okresný úrad Nitra –
katastrálny odbor, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Nitra –
dopravný inšpektorát, Centrálny depozitár cenných papierov SR, Sociálna poisťovňa – pobočka Nitra a všetky
banky a pobočky zahraničných bánk, aby sme zistili údaje v rozsahu potrebnom na zistenie majetnosti úpadcu,
najmä záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku úpadcu, ako aj listiny a iné veci, ktoré mohli byť
dôkazným prostriedkom pri tomto zisťovaní.
V zákonnej lehote bola v Obchodnom vestníku č. 66/2016 uverejnená informácia o čísle účtu, na ktorý veritelia
mohli skladať kauciu v prípade popierania iných veriteľov, a zároveň v OV č. 66/2016 správca zverejnil oznam
o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu. Následne bola zverejnená výzva pre zahraničných veriteľov na
prihlasovanie pohľadávok.
Okrem ďalších úkonov súvisiacich s vedením konkurzného konania správca v zmysle ust. § 34 ods. 1 ZKR v
Obchodnom vestníku č. 101/2016 vydanom dňa 26.05.2016 zverejnil oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov,
ktorá sa konala dňa 01.07.2016 o 10:30 hod. v budove MEDIAHAUS, na adrese Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra.
Na schôdzi veriteľov bol za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ Mesto Nitra.
V zmysle ustanovenia § 31 ZKR prihlásené pohľadávky správca priebežne zapisoval do zoznamu
pohľadávok. V rámci základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli doručené do kancelárie správcu
prihlášky pohľadávok nasledovných veriteľov:
- Daňový úrad Nitra
- Krajský súd Bratislava
- Mesto Nitra
- Slovenská konsolidačná, a.s.
- Sociálna poisťovňa
- Union zdravotná poisťovňa, a.s.
- Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
V rámci lehoty na popieranie pohľadávok, ktorá uplynula dňa 16.06.2016 nebola popretá žiadna prihlásená
pohľadávka.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli do kancelárie správcu doručené prihlášky pohľadávok týchto
veriteľov:
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
- Platiť sa oplatí s.r.o.
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Podaním zo dňa 20.07.2017 doručeným do kancelárie správcu, veriteľ: Slovenská republika - Krajský súd v
Bratislave, Záhradnícka č. 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 759 informoval správcu o čiastočnom späťvzatí
konkurznej prihlášky zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 2. v rozsahu 1.585,00 EUR z
dôvodu, že uznesením sp. zn.: E 1554088215, zo dňa 06.06.2017 súd zastavil konanie o vymáhanie predmetnej
pohľadávky.
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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Celková zistená suma prihlásených pohľadávok nezabezpečených veriteľov v konkurznom konaní
predstavuje 70.653,49 EUR.
Rešpektujúc ust. § 87 ods. 10 ZKR, správca počas trvania konkurzného konania priebežne aktualizoval zoznam
pohľadávok proti podstate a v súlade so zákonom viedol o pohľadávkach proti podstate prehľadnú evidenciu.
OPIS MAJETKU ÚPADCU:
Počas výkonu svojej funkcie správca, na základe vlastných šetrení a zistení z odpovedí orgánov a inštitúcií
poskytujúcich správcovi súčinnosť zistil majetok úpadcu podliehajúci konkurzu, ktorý zapísal do súpisu
majetku všeobecnej podstaty v celkovej výške 10.487,97 EUR. Opis jednotlivých súpisových zložiek majetku
zaradených do súpisu všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 115/2016 vydanom dňa
15.06.2016 a v jeho ďalších doplneniach.
V ďalšej fáze konkurzného konania, okrem iných činností spojených s vedením konkurzného konania správca v
súlade s udelenými záväzným pokynom zástupcu veriteľov zorganizoval dve kolá dražieb nehnuteľného
majetku úpadcu zapísaného na LV č. 218 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Nitra, v
katastrálnom území: Chrenová, okres: Nitra, obec: Nitra, v podiele 1/1, a to:
- Stavba – Garáž so súpisným číslom 1378, postavená na parc. č. 1543, na ulici Lomnická, Nitra, rozloha: 18 m²,
počet nadzemných podlaží: 1, počet miestností: 1; (súpisová zložka majetku č. 2)
- Pozemok – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m², parc. č. 1543. (súpisová zložka majetku č. 1)
V zmysle požiadavky zástupcu veriteľov správca poveril zorganizovaním prvého kola dražby nehnuteľností
dražobníka, spoločnosť PRO aukcie, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 771 778. Po vykonaní
všetkých úkonov súvisiacich so zorganizovaním dražby, vrátane vyhotovenia znaleckého posudku na predmet
dražby sa dňa 11.05.2017 uskutočnilo prvé kolo dražby nehnuteľností úpadcu, ktoré nebolo úspešné. Berúc
v úvahu výsledok prvého kola dražby, správca vo svojej žiadosti zo dňa 16.05.2017 požiadal zástupcu veriteľov o
uloženie ďalšieho pokynu na speňažovanie nehnuteľného majetku úpadcu. Dňa 13.06.2017 bol do kancelárie
správcu doručený záväzný pokyn, v ktorom bol vykonaním druhého kola dražby poverený priamo správca.
Druhé kolo dražby, ktoré sa konalo dňa 14.08.2017 v priestoroch Mestského úradu Nitra. Dražby sa zúčastnili
dvaja účastníci, ktorí riadne a včas zložili dražobnú zábezpeku. Vydražiteľom predmetu dražby sa stal účastník
pod poradovým číslom 1, ktorý urobil na dražbe podanie vo výške 6.000,00 EUR, na základe čoho bolo druhé
kolo dražby vyhodnotené ako úspešné. Po doplatení ceny dosiahnutej vydražením správca zabezpečil na
príslušnom katastrálnom odbore prevod vlastníckeho práva k vydraženým nehnuteľnostiam.
Vo veci speňažovania motorového vozidla úpadcu (Fiat Dobló, r.v. 2001), zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty ako súpisová zložka majetku č. 3, správca žiadosťou zo dňa 17.08.2017 požiadal zástupcu veriteľov o
súhlas s jeho vylúčením zo súpisu majetku, nakoľko predmetné vozidlo je vo veľmi zlom technickom stave a
náklady na jeho opravu a spojazdnenie by predstavovali neúmerne vysokú finančnú záťaž pre konkurznú
podstatu a jeho speňažovanie by bolo neefektívne a neekonomické. Zástupca veriteľov sa vo svojej odpovedi
doručenej do kancelárie správcu dňa 07.09.2017 stotožnil s argumentáciou správcu a súhlasil s vylúčením
súpisovej zložky č. 3 zo súpisu majetku. Na základe uvedeného správca dňa 14.09.2017 v Obchodnom
vestníku č. 176/2017 publikoval informáciu o vylúčení majetku zo súpisu všeobecnej podstaty.
V súvislosti s vykonávaním pravidelných zrážok z dôchodku úpadcu správca priebežne aktualizoval súpis
majetku. Informácie o zmene súpisu majetku boli v súlade s ust. § 76 ods. 3 ZKR priebežne publikované v
Obchodnom vestníku SR. Okrem vyššie uvedených aktualizácií správca dňa 14.09.2017 v Obchodnom vestníku
č. 176/2017 publikoval informáciu o zapísaní poukázaného nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR na účet správcu.
V súlade s § 101 ods. 1 ZKR „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len
„konečný rozvrh výťažku“)“.
II. ROZVRHOVÁ ČASŤ:
A/ Speňažovanie majetku všeobecnej podstaty a iné príjmy zo zabezpečenia majetku
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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Do rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov boli zaradené jednotlivé výťažky zo
speňaženia a zabezpečenia majetku úpadcu celkovo vo výške 8.913,97 EUR.
Súpisová zložka
Súpisová hodnota
Opis súpisovej zložky majetku
č.
EUR
1., 2.
pozemok a stavba v k.ú. Chrenová
7.424,00 €
3.
motorové vozidlo Fiat Dobló (vylúčené zo súpisu majetku)
150,00 €
4.
zrážka z dôchodku úpadcu
985,76 €
5.
zrážka z dôchodku úpadcu
336,63 €
6.
zrážka z dôchodku úpadcu
133,72 €
7.
zrážka z dôchodku úpadcu
133,72 €
8.
zrážka z dôchodku úpadcu
133,72 €
9.
zrážka z dôchodku úpadcu
133,72 €
10.
zrážka z dôchodku úpadcu
130,94 €
11.
zrážka z dôchodku úpadcu
130,94 €
nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
12.
663,88 €
predbežného správcu
13.
zrážka z dôchodku úpadcu
130,94 €
SPOLU
10.487,97 €

v Výťažok zo speňaženia v
EUR
6.000,00 €
0,00 €
985,76 €
336,63 €
133,72 €
133,72 €
133,72 €
133,72 €
130,94 €
130,94 €
663,88 €
130,94 €
8.913,97 €

B/ Pohľadávky proti všeobecnej podstate
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate v celkovej výške 3.280,39
EUR.
C/ Výťažok na uspokojenie veriteľov
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov po odpočítaní pohľadávok
proti všeobecnej podstate predstavuje čiastku 5.633,58 EUR. Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení
celkovo 9 veritelia v pomere zistených súm prihlásených pohľadávok.
Uspokojenie veriteľov z výslednej sumy výťažku je na úrovni 7,97 % zo zistenej sumy prihlásených
pohľadávok.
Veriteľ
Krajský súd Bratislava
Mesto Nitra
Slovenská konsolidačná, a.s.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Platiť sa oplatí s.r.o.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Spolu

Zistená suma v EUR
1.591,50
307,51
1.194,43
24.480,50
4.007,86
100,00
1.449,21
451,01
37.071,47
70.653,49

Uspokojenie pre veriteľa v EUR
126,90
24,52
95,24
1.951,96
319,57
7,97
115,55
35,96
2.955,91
5.633,58

D/ Rekapitulácia
Celková suma výťažku:
Celková suma pohľadávok proti podstate vrátane predpokladaných pohľadávok proti podstate:
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

8.913,97 €
3.280,39 €
5.633,58 €

Na základe uvedeného, po speňažení majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu predkladá správca
zástupcovi veriteľov na schválenie návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov a v zmysle §
101 ods. 1 ZKR určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie. Lehota začína plynúť dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku.
LexCreditor k.s.
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K036287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AQUA GLOBAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 4771/4, 940 75 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 983 911
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/8/2017 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/8/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu AQUA GLOBAL, s.r.o., so sídlom Boženy Němcovej 4771/4, Nové Zámky, IČO:
46983911 oznamujem, že som do zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávku prihlásenú prihláškou
pohľadávky doručenou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a to pohľadávku veriteľa Bytkomfort, s.r.o., SNP
9, Nové Zámky, IČO: 36555193 v celkovej sume 1687,10 €, prihláška bola doručená dňa 25.10.2017.

K036288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Duka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová ul. 90, 946 36 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 144 581
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 27K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731, správca úpadcu:
František Duka, nar. 17.09.1962, bytom Kravany nad Dunajom č. 90, PSČ: 946 36, fyzická osoba podnikajúca
pod obchodným menom: František Duka, s miestom podnikania Tulipánová ul. č. 90, 946 36 Kravany nad
Dunajom, IČO: 14 144 58 týmto 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 všetkým účastníkom konania, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 30.10.2017 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
POLYNOVA, spo. s r.o.

Ulica
Kvetoslavov

Číslo
212

Obec
Kvetoslavov

PSČ
93041

Štát
SR

Prihlásená suma – Celková suma
35.696,12 €

LawService Recovery, k.s., správca
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K036289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Maga v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 443/91, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.4.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2013-S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Lužná 6, 85104 Bratislava, správca úpadcu Marek Maga, narodený 28.4.1973,
Partizánska 443/91, 94911 Nitra, oznamuje, že dňa 30.10.2017 bola veriteľom: Všeobecná úverová banka, a.s.,
Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO: 31320155, správcovi doručená prihláška pohľadávok do konkurzného
konania, zabezpečená pohľadávka prihlásená prihláškou v celkovej prihlasovanej sume 80484,53 eur (istina
77530,66 eur, úroky 2854,70 eur, úrok z omeškania 5,91 eur, náklady na uplatnenie 93,26 eur), bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok dňa 30.10.2017. Vzhľadom ku skutočnosti, že veriteľ si pohľadávku prihlásil po uplynutí
základnej prihlasovacej lehote, na zabezpečovacie právo veriteľa správca neprihliada, a to podľa §28 ods. 4 a
§28 ods. 8 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

K036290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Krajczár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eötvöšova 2861/38, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1963
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/137/2017 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/137/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Vojtech Krajczár, nar. 08.05.1963, trvale bytom Eötvöšova 2861/38, 945 01
Komárno, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Kalnická cesta
829/8, 934 01 Levice, v úradných hodinách od 08:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 15:00 hod. každý pracovný deň.
Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo
telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K036291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Krajczár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eötvöšova 2861/38, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1963
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/137/2017 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/137/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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LexCreditor k.s., správca dlžníka: Vojtech Krajczár, nar. 08.05.1963, trvale bytom Eötvöšova 2861/38, 945 01
Komárno, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom
popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 EUR pre
popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085
6381, vedený v ČSOB a.s.. Kaucia sa platí vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložená samostatná kaucia, doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. Kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm.
a) musí byť podané na predpísanom tlačive.
LexCreditor k.s.

K036292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šálek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri tehelni 3087/1, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/55/2017 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/55/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1208, správca
dlžníka: Peter Šálek, nar.: 07.02.1969, bytom Pri Tehelni 3087/1, Levice, korešpondenčná adresa: Cintorínska
163/16, 93531 Horná Seč oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského
spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných
hodín od 08:30 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.: +421 905 284 843
Kontakt: e-mail: spravca@belica.sk
JUDr. Miroslav Belica, správca

K036293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šálek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri tehelni 3087/1, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/55/2017 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/55/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
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(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. 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) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Šálek Peter, nar.: 07.02.1969, bytom Pri Tehelni 3087/1, Levice, korešpondečná adresa Cintorínska 163/16,
935 31 Horná Seč (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Nitra
zo dňa 22.08.2017, sp. zn. 31OdK/55/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 165/2017 dňa 28.08.2017
vyhlásený konkurz a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Miroslav Belica so sídlom správcovskej
kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt – Šálek Peter, born on 07.02.1969, with permanent address at Pri Tehelni 3087/1, Levice,
corespondence address Cintorínska 163/16, 935 31 Horná Seč, (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we
inform you that by the decision of the District Court in Nitra of 22.08.2017, ref. No. 31OdK/55/2017, published in
the Commercial report No. 165/2017 of 28.08.2017 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr.
Miroslav Belica with its office at Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, ref. No. of trustee: S1208 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
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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
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 dlžníka, 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
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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).
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).
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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).
The 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 forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called “ 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.
V Nitre, dňa 4.10.2017
In Nitra, on 4th October 2017
JUDr. Miroslav Belica, správca dlžníka
JUDr. Miroslav Belica, trustee of the bankrupt

K036294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RYNOMONT s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Maňa 126, 941 45 Maňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 447 205
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2017 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1316, správca úpadcu: RYNOMONT s.r.o., so sídlom Malá
Maňa 126, 941 45 Maňa, IČO: 44 447 205 (ďalej len „Úpadca“) týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty
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Peňažné pohľadávky
Por.
Suma
Mena Právny dôvod vzniku
č.
1.

1.022,00 Eur

2.

5.262,49 Eur

3.

6.740,00 Eur

4.

9.482,98 Eur

5.

2.076,46 Eur

Konkurzy a reštrukturalizácie

Súpisová
hodnota

Meno a priezvisko/názov dlžníka

Faktúra č. 2016018 zo dňa ATEK economy, s.r.o., 925
31.07.2016
Matúškovo 873, IČO: 46 008 900

Deň vydania: 06.11.2017

01

1.022,00 eur

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,
Faktúra č. 2016029 zo dňa
Dúbravská cesta 14, 841 04 5.262,49 eur
02.12.2016
Bratislava, IČO: 35 919 001
REVING-GAS, s.r.o., Jesenského
Faktúra č. 2016012 zo dňa
319, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 31 6.740,00 eur
20.05.2016
355 765
Fsktúra č. 2016031 zo dňa
16.12.2016;
Faktúra
č. Stredná odborná škola technická
9.482,98 eur
2016032 zo dňa 21.12.2016
Faktúra č. 2016028 zo dňa V-STAV TRSTICE, s.r.o., 925 42
2.076,46 eur
24.11.2016
Trstice 1304, IČO: 36 255 386

Por.
Súpisová
Právny dôvod vzniku
Meno a priezvisko/názov dlžníka
č.
hodnota
povinnosť zaplatenia zmluvnej Bc. Viera Demová, bytom Nábrežná
6.
12.500 €
pokuty v zmysle § 11 ods. 2 ZKR 4556/71 Nové Zámky 940 57
povinnosť zaplatenia zmluvnej Roman Ryšavý, bytom štvrť SNP
7.
12.500 €
pokuty v zmysle § 11 ods. 2 ZKR 24/998, 924 01 Galanta

Dôvod
zapísania
do Deň
zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu podľa §
30.10.2017
67 ods. 1 písm. d) ZKR
majetok úpadcu podľa §
30.10.2017
67 ods. 1 písm. d) ZKR

Iná majetková hodnota
Por.
Súpisová
Právny dôvod vzniku
Meno a priezvisko/názov dlžníka
č.
hodnota
nespotrebovaná časť preddavku na RYNOMONT s.r.o., so sídlom Malá
8.
úhradu
odmeny
a
výdavkov Maňa 126, 941 45 Maňa, IČO: 44 447 1.500,00 €
predbežného správcu
205

Hnuteľná vec
Por.
Opis súp. zložky majetku
Výrobné číslo
č.
Nákladné vozidlo FORD 280M
9.
WF0VXXBDFV2L17364
FAFY ABFAB E/-/Nákladné
vozidlo
FORD
10.
WF0LXXGBFL1E17254
TRANSIT 125 T 350/-/Špeciálne vozidlo AVIA A 31.1
11.
TNAA31KJ009189
K SUB MP 16/-/Nákladné vozidlo AVIA AVIA A
12.
7708994
30 K/-/Nákladné vozidlo RENAULT
13.
VF1FDCCM523437351
MASTER FDCCM5/./-

Evidenčné
číslo
GA-171AU
GA-887BN
GA-025CD
GA-952BO
GA-954DT

Súpisová
hodnota
9.000,00
eur
11.250,00
eur
13.500,00
eur
7.500,00
eur
9.500,00
eur

Dôvod
zapísania Deň zapísania
do súpisu
do súpisu
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 30.10.2017
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 30.10.2017
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 30.10.2017
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 30.10.2017
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 30.10.2017
písm. a) ZKR

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm. b) 30.10.2017
ZKR

Dôvod zapísania do súpisu
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
ods. 1 písm. a) ZKR

§ 67
§ 67
§ 67
§ 67
§ 67

Deň zapísania do
súpisu
30.10.2017
30.10.2017
30.10.2017
30.10.2017
30.10.2017

V Nitre, 30.10.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca
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K036295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valašíková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 6K/15/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/15/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ majetku
Iná
majetková
hodnota

Podstata

Všeobecná
podstata

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

Zrážky zo mzdy úpadkyne za mesiac
september 2017 v rozsahu v akom môžu
115.17
byť postihnuté exekúciou podľa § 72,
ods. 2 zákona č. 7/2005

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]
115.17

Stav

Speňažený

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

Nie

K036296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kraus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/85/2017 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/85/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 € pre potreby popierania
pohľadávok, je vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK09 0200 0000 0016 8327 0855. Ako variabilný symbol sa uvádza
číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Mgr. Michal Miho, správca

K036297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MADACOM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné fabriky 791 / 0, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 048 348
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M.Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2011 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
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JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca úpadcu MADACOM, a.s., so sídlom Vyšné fabriky 791, 033 01 Liptovský
Hrádok, IČO: 36 048 348 /ďalej aj „úpadca“/, týmto v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde v Žiline pod
sp. zn. 4K/7/2011 oznamuje, že so súhlasom zabezpečeného veriteľa AZOR, s.r.o. so sídlom Scherffelova 38,
058 01 Poprad, IČO: 31 678 769 /ďalej aj „zabezpečený veriteľ“/, ako príslušného orgánu, listom zo dňa 8.3.2017,
vylučuje nasledovný majetok zo súpisu oddelenej podstaty tohto zabezpečeného veriteľa (§ 81 ods. 1,2 ZKR):
por. č. 26, súpisová zložka majetku: peňažná pohľadávka, celková suma a mena: 9.426,00 eur, dlžník: ZTE
AUSTRIA GmbH, Millenium Tower Handelskai č. 94-96, Viedeň, Rakúsko, IČO: 65 523 025, právny dôvod
vzniku: faktúry č.: 1020021, 1020022, 1020026, 1020025, 1020031,
por. č. 27, súpisová zložka majetku: peňažná pohľadávka, celková suma a mena: 6.505,00 eur, dlžník: ZTE
AUSTRIA GmbH, Millenium Tower Handelskai č. 94-96, Viedeň, Rakúsko, IČO: 65 523 025, právny dôvod
vzniku: faktúry č.: 1020005, 1020013, 1020014,
por. č. 28, súpisová zložka majetku: peňažná pohľadávka, celková suma a mena: 9.199,00 eur, dlžník: ZTE
AUSTRIA GmbH, Millenium Tower Handelskai č. 94-96, Viedeň, Rakúsko, IČO: 65 523 025, právny dôvod
vzniku: faktúry č.: 1020015, 1020016, 1020018, 1020019, 1020020,
por. č. 29, súpisová zložka majetku: peňažná pohľadávka, celková suma a mena: 74.075,00 eur, dlžník: ZTE
AUSTRIA GmbH, Millenium Tower Handelskai č. 94-96, Viedeň, Rakúsko, IČO: 65 523 025, právny dôvod
vzniku: faktúry č.: 1120006, 1120008,1120009, 1120011, 1120012, 1120014, 1120015,
por. č. 30, súpisová zložka majetku: peňažná pohľadávka, celková suma a mena: 5.343,60 eur, dlžník:
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35 763 469, právny dôvod vzniku: faktúry č.: 1110021,
1110030,
por. č. 31, súpisová zložka majetku: peňažná pohľadávka, celková suma a mena: 6.130,00 eur, dlžník: ZTE
AUSTRIA GmbH, Millenium Tower Handelskai č. 94-96, Viedeň, Rakúsko, IČO: 65 523 025, právny dôvod
vzniku: faktúry č.: 1020024, 1020027, 1020028, 1020029,1020030,
por. č. 32, súpisová zložka majetku: peňažná pohľadávka, celková suma a mena: 1.865,00 eur, dlžník: ZTE
AUSTRIA GmbH, Millenium Tower Handelskai č. 94-96, Viedeň, Rakúsko, IČO: 65 523 025, právny dôvod
vzniku: faktúry č.: 1120001, 1120002,1120003, 1120004, 1120005,
por. č. 34, súpisová zložka majetku: peňažná pohľadávka, celková suma a mena: 2.150,06 eur, dlžník:
LABAŠ, s.r.o. Textilná 1, Košice, IČO: 36 183 181, právny dôvod vzniku: Zmluva o predaji časti podniku
postúpenie pohľadávok, faktúry č. 800221, 800340, 7100193, 8100008 8100054, 800413,
por. č. 37, súpisová zložka majetku: peňažná pohľadávka, celková suma a mena: 48.345,90 eur, dlžník:
EMERPE, s.r.o. Vajsková č. 320, Dolná Lehota, IČO: 36 619 698, právny dôvod vzniku: faktúry č. 1010001,
1010047, 9110190, 9110282,
por. č. 38, súpisová zložka majetku: peňažná pohľadávka, celková suma a mena: 23.088,70 eur, dlžník:
AQITRADE CZ s.r.o., Mariánske námestie 78, Uherské Hradište, Česká republika, IČO: 27 696 006, právny
dôvod vzniku: Zmluva o predaji časti podniku - postúpenie pohľadávok, faktúry č. 8200002,7200007, 7200008,
8200001,
por. č. 40, súpisová zložka majetku: peňažná pohľadávka, celková suma a mena: 26.558,09 eur, dlžník:
MIMOSPOL, s.r.o., Hradná 458, Liptovský Hrádok, IČO: 36 442 089, právny dôvod vzniku: Zmluva o predaji
časti podniku - postúpenie pohľadávok, faktúry č. 800202, 800302, 800303, 800314.
Tento majetok bol zapísaný do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 119B/2011 dňa 21.6.2011 pod zn. K007107.
V Liptovskom Mikuláši, dňa 27.10.2017
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca
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K036298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REDOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 941 443
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2016 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka konania: 2K/15/2016
Miesto konania schôdze veriteľov: priestory správcovskej kancelárie, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Dátum a čas konania: 31.10.2017 o 10:00 hod.
Program:
Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Voľba predsedu veriteľského výboru
Stav konkurzného konania
Prítomní:
·
·

JUDr. Mária Kostolná, Správca Úpadcu
Členovia veriteľského výboru podľa prezenčnej listiny

I. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 2K/15/2016 – 755 zo dňa 9.5.2017 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 91/2017 zo dňa 15.5.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: REDOST, s.r.o., so sídlom
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443 (ďalej aj len „Úpadca“).
Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 2K/15/2016 – 923 zo dňa 26.9.2017 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 187/2017 zo dňa 2.10.2017 bola do funkcie správcu Úpadcu súdom ustanovená JUDr. Mária
Kostolná, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578 (ďalej len „Správca“).
Prvá schôdza veriteľov sa konala dňa 17.8.2017 v sídle odvolaného Správcu.
Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané Správcom v súlade s ust. 38 ods. 1 ZKR elektronicky e-mailom
dňa 21.10.2017. Prijatie pozvánky potvrdilo všetkých 5 členov veriteľského výboru.
Podľa ust. § 38 ods. 2 ZKR: „Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý
člen veriteľského výboru má jeden hlas.“
Na základe uvedeného Správca skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru je v súlade s ust. § 38 ods. 2
ZKR uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní 3 zvolení členovia veriteľského výboru.
II. Voľba predsedu veriteľského výboru
V súlade so zaslaným programom Správca pristúpil k druhému bodu programu, ktorým bola voľba predsedu
veriteľského výboru. Členovia veriteľského výboru hlasovali o voľbe predsedu veriteľského výboru, za ktorého bol
navrhnutý Ján Jakubík – IZOREST, IČO: 46 022 767, nasledovne:
1. Ján Jakubík – IZOREST, IČO: 46 022 767 hlasuje za Ján Jakubík – IZOREST, IČO: 46 022 767
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2. DOSA Slovakia, s.r.o., IČO: 36 412 678 hlasuje za Ján Jakubík – IZOREST, IČO: 46 022 767
3. LYNODA, s.r.o. IČO: 31 666 566 hlasuje za Ján Jakubík – IZOREST, IČO: 46 022 767

Výsledky hlasovania
ZA hlasov
PROTI hlasov
ZDRŽAL SA hlasov

3
0
0

Na základe výsledku hlasovania prvé zasadnutie veriteľov prijalo nasledovné Uznesenie č. 1:
„Zasadnutie veriteľského výboru v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Žilina sp. zn.
2K/15/2016 na majetok úpadcu REDOST, s.r.o., so sídlom Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941
443 volí za predsedu veriteľského výboru veriteľa Ján Jakubík – IZOREST, IČO: 46 022 767.“
III. Stav konkurzného konania
Správca prítomných oboznámil so stavom konkurzného konania, so správou o činnosti odvolaného správcu zo
dňa 18.10.2017 a o vykonaných a plánovaných úkonoch v konkurznom konaní smerujúcich k speňaženiu majetku
Ján Jakubík – IZOREST
V zast. Tomáš Bachorík
Predseda veriteľského výboru

K036299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I electro s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 151 935
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 578/S, značka správcu: S1240, správca úpadcu I electro s.r.o. so
sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 podľa ust. § 28 ods. 3 v spojení s ust. §206d zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do
31.01.2017 (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR
boli zapísané pohľadávky veriteľa AGRO TAMI, a.s. so sídlom Cabajská 10, 950 22 Nitra, IČO: 36 467 430
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Poradové číslo pohľadávky veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. v zozname Celková výška prihlásenej pohľadávky [v
pohľadávok
EUR]
2952
93,42
2951
95,76
2950
116,94
2949
200,94
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K036300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohumil Boháčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 1, 036 08 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/88/2017 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/88/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Bohumil Boháčik, trvale bytom Martin, nar. 15.07.1968, podnikajúceho pod
obchodným menom Bohumil Boháčik BOBO, s miestom podnikania Volgogradská 4891/29,036 08 Martin, IČO:
35071800, v zmysle ustanovenia § 167j ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do súpisu majetku konkurznej podstaty
bola zapísaná hnuteľná vec a to:
Súpisová zložka majetku č.1 - hnuteľná vec:
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo zn.Citroen Berlingo 1,9 D Multispace
Výrobné číslo: VF7MFWJZF65406520
Evidenčné číslo: MT520AL
Rok výroby: 2000
Súpisová hodnota majetku: 415,00 EUR
Dôvod zápisu: §167h, ods.1 ZKR

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K036301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie-Konopná 198, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/54/2017 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/54/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom Pivovarská 20, 010 01 Žilina ako správca dlžníka: Jozef Kováč, nar.
12.01.1984, bytom Medvedzie-Konopná 198, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „dlžník“), týmto oznamujem, že
preskúmaním pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, som nezistila žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu.
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Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca dlžníka týmto v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Žiline dňa 31.10.2017
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K036302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Dian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará 152/25, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.8.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/113/2017 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/113/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Alena Balážová dlžníka: Marek Dian, nar.: 4.8.1986, trv. bytom:, Stará 152/25, 034 01
Liptovská Štiavnica, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 2OdK/113/2017 S
568 je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese Framborská 58, 010 01 Žilina, počas stránkových hodín
v dňoch pondelok až piatok od 8°° hod. do 12°° hod. a od 13°° hod. do 15°° hod.
Termín nahľadania do správcovského spisu je potrebné vopred písomnou žiadosťou na uvedenej adrese,
telefonicky na tel. č. 041/562 32 42, alebo e-mailovou správou na adrese: judr.balazova@korex.sk
JUDr. Alena Balážová, správca

K036303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Burgan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrálka 503/5, 034 91 Ľubochňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1981
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/70/2017-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/70/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka majetku č. 1 - peňažná pohľadávka
Dlžník: Okresný súd Žilina , Hviezdoslavova 22, 010 59 Žilina , IČO : 00165859
Právny dôvod vzniku: preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
Celková suma: 500,00
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Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR
Deň zápisu : 30. 10. 2017
Dôvod zápisu : § 167 h) ods. 1 ZKR

V Martine dňa 30. 10. 2017

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s. , správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková , zástupca kancelárie a komplementár

K036304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Dian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará 152/25, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.8.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/113/2017 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/113/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady ES/ č. 1346/2000 z
29.5.2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No.1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom konaní
JUDr. Alena Balážová ako správca dlžníka: Marek Dian, nar.: 4.8. 1986, trv. bytom:, Stará 152/25, 034 01
Liptovská Štiavnica (ďalej len „ dlžník “), oznamuje, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.
2OdK/113/2017 zo dňa 25.10.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May 2015 ,
JUDr. Alena Balážová. as the bankruptcy trustee of Marek Dian, date of birth: 4.8.1986, domicile: Stará 152/25,
034 01 Liptovská Štiavnica, (hereinafter only ,,the Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the
District Court Žilina, No. 2OdK/113/2017 dated 25. of October 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku v OV č. 208/2017 dňa
31.10.2017, pod K035381.
This resolution of the District Court of Žilina was published in the Commercial Gazette of OV no. 208/2017 on
October 31, 2017, under K035381.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. ZoKR platí:
According to the Act No. 7/2005 ZoKR applies:
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1.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.
1.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, 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.

2. 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.
2. 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.

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. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva , ibaže bolo oddĺženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
3. 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, excwpt that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s dishonest intention.

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. 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 ) .
4. 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 ) .

5. 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. 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).
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6. 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).
6. 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).

7. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Alena Balážová, Framborksá 58, 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
(§ 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).
7. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Alena Balážová,
Framborksá 58, 010 01 Žilina , 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 (§ 28 sec. 2 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 BRA).

8. 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).
8. 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 BRA).

9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
9. 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 BRA).

10. Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkuraliz-ácií reštrukturalizácia.
aspx www.justice.gov.sk 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
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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).
10. The application must be submitted the Slovak language on a preprinted form / the registration form can be
found on the webside https://www.justice.gov.sk/ Formulare/Stranky/ Konkurz a restrukturalizácia. aspx
www.justice. gov.sk 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).

11. 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).
11. 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).

12. 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).
12. 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).

13. 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).
13. 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).

14. 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).
14. 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).

15. 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).
15. 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
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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).

16. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
16. 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).

17. Tento oznam 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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
17. 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 of May 2015.

Správkyňa oznamuje že zverejnenie v OV č. 189/2017 zo dňa 4.10.2017 pod K030135 Oznámenie zahraničným
veriteľom sa zrušuje.
The administrator announces that the publication in the Official Gazette no. 189/2017 dated 4. 10.2017 under
K030135 The notification to foreign creditors is canceled.
JUDr. Alena Balážová, správca

K036305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Dian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará 152/25, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.8.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/113/2017 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/113/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Marek Dian, nar.: 4.8.1986, trv. bytom:, Stará 152/25, 034 01 Liptovská Štiavnica (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: SK89 0900 0000 0004 2004 6910, 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 poh-ľadávku 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 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. Alena Balážová - správkyňa

K036306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smreček Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska ulica 226/20, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/46/2017 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/46/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom Pivovarská 20, 010 01 Žilina ako správca dlžníka: Pavol Smreček, nar.
16.06.1970, trvale bytom Pekárska ulica 226/20, Košeca (ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle § 167v zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Dôvod:
Súpis majetku konkurznej podstaty neobsahuje žiadnu majetkovú zložku konkurznej podstaty. V súpise
všeobecnej podstaty bola evidovaná jedna súpisová zložka majetku, a to osobné motorové vozidlo NISSAN
ALMERA, výrobné číslo SJNFAAN16U0591172, EČV: CA964CA, s poznámkou, že dlžník s vozidlom fyzicky
nedisponuje. Za účelom voľby zástupcu veriteľov bola zvolaná schôdza veriteľov uverejnená v Obchodnom
vestníku č. 187/2017 dňa 02.10.2017, na ktorú sa nedostavil žiadny veriteľ a ani veriteľ prihlásenej pohľadávky s
najvyšším počtom hlasov neprejavil záujem byť zástupcom veriteľov. V konkurznom konaní sa pokračovalo bez
zástupcu veriteľov v zmysle § 167m ZKR. Dňa 26.10.2017 bola zo súpisu vylúčená predmetná súpisová zložka
majetku z dôvodu, že podľa písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 19.10.2017 tento s vozidlom nedisponuje,
nevyužíva ho, nemá vedomosť, kde sa nachádza a teda náklady na jej speňaženie by pravdepodobne prevýšili
možný výťažok z jej speňaženia. Uvedené oznámenie o vylúčení súpisovej zložky majetku zo súpisu bolo
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zverejnené v Obchodnom vestníku č. 208/2017 zo dňa 31.10.2017. Vzhľadom na danú skutočnosť, hodnota
konkurznej podstaty dlžníka nepokryje náklady konkurzu ustanovené v § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
V Žiline dňa 31.10.2017
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K036307
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Michal Miho, Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, správca dlžníka : Ing. Miroslav Penzeš, nar. 20.04.1963,
bytom Borová 8110/45, 010 07 Žilina, v súlade s ustanoveniami § 167n ods. 1 a 167p ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku dlžníka – spoluvlastnícke podiely na pozemkoch :

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,

2. LV č. 1540, k.ú. Nededza :
- parcela KN-C č. 499/354, orná pôda o výmere 31 m2, podiel dlžníka 1/1, hodnota podielu 250,00 eur,

Celková súpisová hodnota majetku predstavuje sumu 400,00 eur.

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania :

1. Spoluvlastnícke podiely sa predávajú ako celok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Záujemcovia o kúpu predmetných spoluvlastníckych podielov pozemkov zasielajú písomné ponuky správcovi
na adresu : Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina v zalepenej obálke opatrenej nápisom "Konkurz 1OdK/38/2017
- záväzná ponuka, neotvárať".

3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dni odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

4. Minimálna ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako cena súpisová, t.j. 400,00 eur. Záujemca o kúpu
predmetných spoluvlastníckych podielov pozemkov zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo výške
ponúkanej ceny a to na bankový účet IBAN : SK74 0200 0000 0038 4692 6951, variabilný symbol 10382017.
Potvrdenie o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky. Neúspešnému záujemcovi o kúpu bude záloha vrátená
na jeho bankový účet, ktorý uvedie v ponuke.

5. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba resp. podnikateľ fyzická osoba priloží originál výpisu z
príslušného registra nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.

6. Prípadne ďalšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na t.č. 0903 801 595.

7. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú vylúčené.

8. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh s najvyššou navrhovanou cenou. V prípade viacerých ponúk s najvyššou
navrhovanou cenou sa uskutoční žrebovanie.

9. S úspešným záujemcom o kúpu predmetu ponukového konania správca uzavrie kúpnu zmluvu. V prípade, že
by úspešný záujemca odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu, poskytnutá záloha sa nevracia, zostáva v konkurznej
podstate.

Mgr. Michal Miho, správca

K036308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Stanislava Fialová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3001/4C, 022 04 Čadca 4
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1969
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Májová 1582/22, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/9/2017 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/9/2017
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Stanislava Fialová, nar. 14.03.1969, bytom
Okružná 3001/4C, 022 04 Čadca (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 160/2017 dňa 21.08.2017.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
Hnuteľné veci
P.
Stav
Pribl.
rok Súpisová
Popis hnuteľnej veci
č.
opotreb.
výroby
hodnota
Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia, VIN
1
použitá
2007
100,- €
TMBCH25J883094271

Poznámka
podľa vyjadrenia úpadcu nepojazdné, bez STK,
nachádza sa v obci Warrington, Veľká Británia

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je hnuteľná vec – osobný automobil
Škoda Fabia.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Májová 1582/22, 022 01 Čadca, Slovenská republika v
zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 2OdK/9/2017 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 100,- €.
5. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
6. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v
prospech účtu IBAN: SK24 0200 0000 0031 8684 2559, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
2OdK/9/2017 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
7. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34 v
úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
8. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
9. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K036309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LESOSTAV, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 93, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 601 618
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 3K/30/2014 S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/30/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Číslo dražby: 1/2017
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ľudmily Chodelkovej, so sídlom Ul . 1. Mája č. 5, 010 01 Žilina
Dátum konania dražby: 27.10.2017
Čas konania dražby: 08:30 hod.
Kolo dražby: 2. kolo
Označenie dražobníka: JUDr. Marek Olekšák, sídlo: Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO: 42 181 232
Predmet dražby a jeho príslušenstvo:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom na LV č.
4707 pre okres: Ružomberok, obec: Ružomberok, katastrálne územie: Ružomberok so všetkými ich súčasťami a
príslušenstvom, a to:
STAVBY: · dielne so súp. č. 1496, postavené na par. č. 6644/2; · garáže so súp. č. 5206, postavené na par. č.
6642/2; · prístrešok so súp. č. 5208, postavený na par. č. 6643/1; · vodáreň so súp. č. 5209, postavená na par. č.
6645/2; · striekacia rampa so súp. č. 5210, postavená na par. č. 6646;
POZEMKY par. registra „C“: · par. č. 6642/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 ; · par.
č. 6643/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m2 ; · par. č. 6645/11, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2,
v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Dielne súp. č. 1496, postavené na par. č. 6644/2, garáže súp. č. 5206, postavené na par. č. 6642/2, prístrešok
súp. č. 5208, postavený na par. č. 6643/1, vodáreň súp. č. 5209, postavená na par. č. 6645/2, striekacia rampa
súp. č. 5210, postavená na par. č. 6646, pozemky par. registra „C“: par. č. 6642/6, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 , par. č. 6643/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o
výmere 96 m2 a par. č. 6645/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2 , nachádzajúce
sa v k. ú. Ružomberok, okres Ružomberok, zapísaný na LV č. 4707 v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Nehnuteľnosť sa nachádza v obci: Ružomberok katastrálne územie: Ružomberok okres: Ružomberok zapísané
na LV č. 4707 druh stavby: 1 – dielne, 7 – garáže, 20 – prístrešok, 8 – vodáreň, 20 – striekacia rampa
vo vlastníctve úpadcu: LESOSTAV, spol. s r. o., Partizánska 93, 033 01 Liptovský Hrádok, v spoluvlastníckom
podiele 1/1.
Opis predmetu dražby:
DIELNE súp. č. 1496 NA PARC. KN-C č. 6644/2
Jedná sa o stavbu situovanú na západnej strane areálu využívanú ako garáže so zázemím ( sklady alebo dielne).
Vzhľadom na rozdielne konštrukčné a materiálové vyhotovenie jednotlivých častí boli tieto ohodnotené
samostatne a následne zlúčené do jednej stavby.
DIELNE súp. č. 1496 na parc. KN-C č. 6644/2 - garáž
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN -C č.6644/2, 6644/3,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6644/4 k. ú. Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný na parkovanie a
opravu áut.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové
vybavenie. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti.
Zvislú nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet, kde obvodové múry a deliace priečky v interiéri sú
murované z tvárnic.
Konštrukcia strechy je šikmá (sedlová) z oceľových priehradových väzníkov s krytinou z pozinkovaného
plechu, objekt má klampiarske prvky z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu –brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené.
Povrchové úpravy podláh sú hrubé betónové.
Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché.
Interiérové dvere sú dyhované.
Vráta oceľové dvojkrídlové.

DIELNE súp. č. 1496 na parc. KN-C č. 6644/2 - dielne
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN-C č. 6644/2 a č. 6644/1
v k. ú. Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný na pomocné sklady
alebo dielne funkčne prepojené s garážou.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové
vybavenie. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie: ·
·
·
·
·
·
·
·
·

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti.
Zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové múry a deliace priečky.
Konštrukcia strechy je plochá ŽB s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, objekt má klampiarske
prvky z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené.
Povrchové úpravy podláh sú hrubé betónové.
Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché alebo zo sklobetónu.
Interiérové dvere sú dyhované.

GARÁŽE súp. č. 5206 NA PARC. KN-C č. 6642/2
Jedná sa o stavbu situovanú na západnej strane areálu využívanú ako garáže so zázemím (dielne alebo sklad).
Vzhľadom na rozdielne konštrukčné a materiálové vyhotovenie jednotlivých častí boli tieto ohodnotené
samostatne a následne zlúčené do jednej stavby.
GARÁŽE súp. č. 5206 na parc. KN-C č. 6642/2 - garáž
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN -C č.6642/2, 6642/1 k. ú.
Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný na parkovanie a
opravu áut.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vybavenie. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti.
Zvislú nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet, kde obvodové múry a deliace priečky v interiéri sú
murované z tvárnic.
Konštrukcia strechy je šikmá (sedlová) ŽB prefabrikáty s krytinou z pozinkovaného plechu, objekt má
klampiarske prvky z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené.
Povrchové úpravy podláh sú hrubé betónové.
Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché.
Interiérové dvere sú dyhované v dielňach.
Vráta oceľové dvojkrídlové.

GARÁŽE súp. č. 5206 na parc. KN-C č. 6642/2 - dielne
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN-C č. 6642/2 a č. 6642/3
v k. ú. Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný na pomocné sklady
alebo dielne funkčne prepojené s garážou.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové
vybavenie. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
·
·
·
·
·
·
·
·

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti.
Zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové múry a deliace priečky.
Konštrukcia strechy je plochá ŽB s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, objekt má klampiarske
prvky z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené a keramické obklady.
Povrchové úpravy podláh sú hrubé betónové, prípadne keramické dlažby.
Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché alebo zo sklobetónu.
Interiérové dvere sú dyhované.

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA BEZ SÚP. Č. NA PARC. KN-C č. 6642/3
Jedná sa o stavbu situovanú na severnej strane areálu využívanú ako budova pre riadenie, správu a
administratívu (kancelárie, šatne, sociálne zariadenia, sklad, dielna a garáž).
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN-C č. 6642/3 v k. ú.
Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný ako dielňa a neskôr
po stavebných úpravách bolo prevládajúce využitie ako budova na riadenie a správu areálu. Na 1. nadzemnom
podlaží pozostáva zo závetria, zádveria, schodiska, šatne, sociálnych zariadení, skladu, garáže, rozvodne a
chodby. Na 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú kancelárie, archív a sociálne zariadenia.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956 a v rokoch 1995-1996 bola realizovaná
stavebná úprava, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové vybavenie. Stavebnou úpravou bolo zmenené jej
využitie z budovy dielní a skladu na budovu pre riadenie, správu a administratívu strediska Lesoprojekt v
Ružomberku. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná, čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti .
Zvislú nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet, kde obvodové múry a deliace priečky v interiéri sú
murované z tvárnic.
Konštrukcia strechy je šikmá (sedlová) z oceľových priehradových väzníkov s krytinou z pozinkovaného
plechu, objekt má klampiarske prvky z pozinkovaného plechu.
Strop nad prízemím je zhotovený ako montovaný keramický a strop nad 2.nadzemným podlažím je
zhotovený z drevených nosníkov s plným záklopom.
Schodisko je monolitické trojramenné.
Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú štukové omietky a v niektorých miestnostiach na poschodí je aj drevený
obklad.
Povrchové úpravy podláh sú prevažne z PVC a keramickej dlažby, v dielni a garáži hrubá betónová. ·
Výplne okenných otvorov sú drevené jednoduché.
Interiérové dvere sú dyhované.
Vráta oceľové dvojkrídlové.

GARÁŽE BEZ SÚP. Č. NA PARC. KN-C č. 6642/3 a 6642/4
Jedná sa o stavbu situovanú na severnej strane hneď vedľa administratívnej budovy využívanú ako garáže a
dielne.
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN-C č. 6642/3 a 6642/4 v
k. ú. Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný na parkovanie a
opravu áut.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové
vybavenie. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie: ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti .
Zvislú nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet, kde obvodové múry a deliace priečky v interiéri sú
murované z tvárnic.
Konštrukcia strechy je šikmá (sedlová) z oceľových priehradových väzníkov s krytinou z pozinkovaného
plechu, objekt má klampiarske prvky z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené.
Povrchové úpravy podláh sú hrubé betónové.
Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché.
Interiérové dvere sú dyhované.
Vráta oceľové dvojkrídlové.

SKLAD BEZ SÚP. Č. NA PARC. KN-C č. 6642/5
Jedná sa o stavbu situovanú na severovýchodnej strane areálu využívanú ako budova pre skladovanie.
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN-C č. 6642/5 k. ú.
Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný ako sklad.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956 a v rokoch 1995-1996 bola realizovaná
stavebná úprava čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové vybavenie. Stavebnou úpravou bolo zmenené jej
dispozičné riešenie z jedného skladu bol vytvorený samostatný sklad cementu a samostatný sklad olejov. Stavba
nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná, čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie: ·
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

176

Obchodný vestník 211/2017

·
·
·
·
·
·
·
·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2017

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti .
Zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové múry a deliace priečky.
Konštrukcia strechy je plochá ŽB s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, objekt má klampiarske
prvky z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené a keramické obklady.
Povrchové úpravy podláh sú hrubé betónové, prípadne keramické dlažby .
Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché.
Interiérové dvere sú dyhované.

VRÁTNICA BEZ SÚP. Č. NA PARC. KN-C č. 6642/5
Jedná sa o stavbu situovanú na severovýchodnej strane areálu využívanú ako vrátnica.
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN-C č. 6642/5 v k. ú.
Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný ako vrátnica.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové
vybavenie. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná, čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
·
·
·
·
·
·
·
·

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti.
Zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové múry a deliace priečky.
Konštrukcia strechy je plochá ŽB s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, objekt má klampiarske
prvky z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy obvodový ch konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené a keramické obklady.
Povrchové úpravy podláh sú hrubé betónové.
Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché.
Interiérové dvere sú dyhované.

PRÍSTREŠOK súp. č. 5208 NA PARC. KN-C č. 6643/2
Jedná sa o stavbu situovanú na východnej strane areálu využívanú ako vonkajší zastrešený sklad.
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN-C č. 6643/2 v k. ú.
Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný ako sklad.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové
vybavenie. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná, čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
·
·
·
·
·

Základy objektu sú z betónu.
Zvislú nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet z dvoch strán (severná a východná) je uzavretý výplňovým
murivom.
Konštrukcia strechy je šikmá (sedlová) z drevených priehradových väzníkov s krytinou z pozinkovaného
plechu, objekt má klampiarske prvky z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie a vnútorné povrchy obvodových konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Povrchové úpravy podlahy - hrubé betónové.

VODÁREŇ BEZ SÚP. Č. 6645/2 NA PARC. KN - C č. 6645/2
Jedná sa o stavbu situovanú na juhovýchodnej strane areálu využívanú ako vodáreň.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN-C č. 6642/5 k. ú.
Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný ako vodáreň.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové
vybavenie. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná, čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
·
·
·
·
·
·
·
·

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti.
Zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové múry a deliace priečky.
Konštrukcia strechy je plochá ŽB s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, objekt má klampiarske
prvky z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené.
Povrchové úpravy podláh sú hrubé betónové, prípadne keramické dlažby.
Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché.
Interiérové dvere sú dyhované.

OPLOTENIE AREÁLU
Predmetom ohodnotenia je oplotenie vybudované okolo areálu Lesostav na parcelách KN-C č. 6645/5, 6645/4,
6645/3, 6645/9, 6645/1, 6645/10, 6645/11, 6645/13, 6645/14 v k. ú. Ružomberok. Oplotenie bolo vybudované z
oceľových stĺpikov, osadených do betónových základov, s výplňou zo strojového pletiva. Súčasťou plotu sú jedny
dvojkrídlové vráta a plotové vrátka z kovových profilov. Plot bol daný do užívania pravdepodobne pred rokom
1956. Vzhľadom na stavebno-technický stav v čase ohodnotenia bola celková životnosť zvýšená na 60 rokov.
Opis stavu predmetu dražby:
Stavby v súčasnosti nie sú dlhodobo využívané. Areál možno využívať ako sklad prípadne ako garáže. Areál sa
nachádza v priemyselnej časti mesta Ružomberok a je prístupný z miestnej komunikácie z ulice Bystrická cesta.
Okolitá lokalita ma charakter priemyselnej zóny. V súčasnosti je prístup k nehnuteľnostiam len cez pozemky vo
vlastníctve tretích osôb. V oplotenom areáli sa nachádzajú viaceré pozemky vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve
viacerých tretích osôb. Zároveň, niektoré z budov vo vlastníctve úpadcu sú postavené na pozemkoch tretích
osôb. Vlastníctvo k niektorým pozemkom v areáli úpadcu je nejasné, a preto je problematické ich vysporiadanie.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené:
LV č. 4707
Poznámka
Poznamenáva sa zriadenie daňového záložného práva na základe rozhodnutia č. 9500501/5/3471216/2012/Kubí
zo dňa 23.11.2012 na pozemok C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku
C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C
KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na
pozemku C KN parc. č. 6646, Daňový úrad, Jnaka Kráľa 2, Žilina; - P 1096/2012; pvz 3040/12
Poznámka
Poznamenáva sa Upovedomenie EX 695/2013-14 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova
669/15,031 01 Liptovský Mikuláš) o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti:
pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavby: dielne súp.č.1496 na pozemku parc. č. 6644/2,
garáže súp. č. 5206 na pozemku parc. č. 6642/2, prístrešok súp. č. 5208 na pozemku parc. č. 6643/1, vodáreň
súp. č. 5209 na pozemku parc. č. 6645/2, striekacia rampa súp. č. 5210 na pozemku parc. č. 6646; P 242/13;PVZ
825/13;
Poznámka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie č. EX 977/2013 - 13 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor,
Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovský Mikuláš) zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti:
pozemky parc. č. CKN 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na parc. č. CKN 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na
parc. č. CKN 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na parc. č. CKN 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na parc. č. CKN 6645/2 vodáreň a s. č. 5210 na parc. č. CKN 6646 - striekacia rampa; - P 307/13; PVZ 1006/13
Poznámka
Poznamenáva sa zriadenie daňového záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom
Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/3529979/2013/Kubí zo
dňa 23.7.2013 na pozemok C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN
parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN
parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C
KN parc. č. 6646; - P 908/13; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Poznamenáva sa zriadenie daňového záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom
Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/3525784/2013/Kubí zo
dňa 23.7.2013 na pozemok C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN
parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s.č. 5208 na pozemku C KN parc.
č. 6643/1, vodáreň s.č. 5209 na pozemku C KN parc.č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN
parc. č. 6646; - P 909/13; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Poznamenáva sa zriadenie daňového záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom
Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/3913314/2013/Kubí zo
dňa 23.8.2013 na pozemok C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN
parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s.č. 5208 na pozemku C KN parc.
č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN
parc. č. 6646; - P 713/13; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO:
35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/4319239/2013/Kubína nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č.
6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavby - dielne s. č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na
pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na
pozemku C KN parc. č. 6645/2 a striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646; P 827/13; Zmluva
o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Poznamenáva sa zriadenie daňového záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom
Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe rozhodnutia č.9500502/5/4768659/2013/Kubí zo
23.10.2013 ktoré vydal na nehnuteľnosti; parcely reg. CKN č.6642/6, 6643/1, 6645/11,a stavby s.č.1496 na
parc.č.6644/2-dielne, s.č.5206 na parc.č.6642/2-garáže,s.č.5208 na parc. č. 6643/1- prístrešok, s.č.5209 na
parc.č.6645/2-vodáreň, s. č. 5210 na parc.č.6646-striekacia rampa;- P 967/13; Zmluva o postúpení daňových a
colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Poznamenáva sa Upovedomenie EX 3481/2013 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15,
Liptovský Mikuláš) o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky C KN
parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavby: dielne súp. č. 1496 na pozemku parc. č. 6644/2, garáže súp. č.
5206 na pozemku parc. č. 6642/2, prístrešok súp. č. 5208 na pozemku parc. č. 6643/1, vodáreň súp. č. 5209 na
pozemku parc. č. 6645/2, striekacia rampa súp. č. 5210 na pozemku parc. č. 6646; P 997/13;
Poznámka
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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Poznamenáva sa zriadenie daňového záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/5181018/2013/Kubí
zo 19.11.2013 ktoré vydal na nehnuteľnosti; parcely reg. CKN č.6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na
parc. č. 6644/2-dielne, s. č. 5206 na parc. č .6642/2-garáže, s. č. 5208 na parc. č. 6643/1- prístrešok, s. č. 5209
na parc. č. 6645/2-vodáreň, s. č. 5210 na parc. č. 6646-striekacia rampa; - P 1050/13; PVZ 3486/13; Zmluva o
postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Poznamenáva sa Upovedomenie EX 338/2013 (Mgr.Viera Lesňáková, súdna exekútorka, Nám. sv. Egídia č. 95,
058 01 Poprad) o začatí a spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6,
6643/1, 6645/11 a na stavby: dielne súp. č. 1496 na pozemku parc. č. 6644/2, garáže súp. č. 5206 na pozemku
parc. č. 6642/2, prístrešok súp. č. 5208 na pozemku parc. č. 6643/1, vodáreň súp. č. 5209 na pozemku parc. č.
6645/2, striekacia rampa súp. č. 5210 na pozemku parc. č. 6646; P 1051/13;
Poznámka
Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie č. EX 4214/2013 - 14 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor,
Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovský Mikuláš) zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti:
pozemky parc. č. CKN 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s.č. 1496 na parc. č. CKN 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na
parc. č. CKN 6642/2 - garáže, s.č. 5208 na parc. č. CKN 6643/1 - prístrešok, s.č. 5209 na parc. č. CKN 6645/2 vodáreň a s.č. 5210 na parc. č. CKN 6646 - striekacia rampa; - P 22/14;
Poznámka
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO:
35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/5620729/2013/Kubína nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č.
6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na pozemku C
KN parc. č. 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na pozemku
CKN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; P 30/14; Zmluva o
postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO:
35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/233045/2014/Kubí, na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č.
6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na pozemku C
KN parc. č. 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na pozemku C
KN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; - P 95/14; PVZ
429/14; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Poznamenáva sa Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005 , na základe rozhodnutia č. 9500502/5/673468/2014/Kubí, na nehnuteľnosti pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s.
č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok,
s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s.č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia
rampa; - P 215/14; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Poznamená sa Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005 , na základe rozhodnutia č. 9500502/5/673417/2014/Kubí, na nehnuteľnosti pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s.
č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s.
č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia
rampa; - P 216/14; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poznamená sa Daňové záložné právo na v prospech Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 01001 Žilina, na základe
rozhodnutia č. 9500502/5/1625601/2014/Gre, na nehnuteľnosti - pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11
a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2 garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2 vodáreň, s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; - P 639/14;
Poznámka
Poznamenáva sa Daňové záložné právov prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005 , na základe rozhodnutia č. 9500502/5/4447418/2014/Gre, na nehnuteľnosti pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1,6645/11 a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s.
č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s.
č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia
rampa; - P 1155/14; č.z.3729/14; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Poznamenáva sa na základe Uznesenia Okresného súdu Žilina, sp. zn. 3K/30/2014 zo dňa 29.01.2015 bol na
majetok dlžníka: LESOSTAV, spol. s r.o., so sídlom Partizánska 93, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 601 618,
vyhlásený konkurz. Predmetom majetku patriaceho do konkurznej podstaty sú nehnuteľnosti: pozemky C KN parc.
č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby - dielne s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na
pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na
pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646. Za správcu
konkurznej podstaty úpadcu ustanovuje - JUDr. Marek Olekšák, správca so sídlom Helsinská 33, 036 08 Martin. P 51/15; ČZ 459/15;
Záložné právo v prospech FOX-LAS s.r.o.,IČO;36368903, Palugyaya 1,031 01 Liptovský Mikuláš k
nehnuteľnostiam; pozemky registra CKN parcelné čísla;6642/6,6643/1,6645/11 a na; tavbu so súpisným číslom
1496 na pozemku registra CKN s parcelným číslom 6644/2, stavbu so súpisným číslom 5206 na pozemku registra
CKN s parcelným číslom 6642/2, stavbu so súpisným číslom 5208 na pozemku registra CKN s parcelným číslom
6643/1;V 73/12;vklad povolený dňa 15.02. 2012;PVZ 456/12;
Daňové záložné práva na základe rozhodnutia č. 9500501/5/3471216/2012/Kubí zo dňa 23.11.2012 na pozemok
C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže
s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s.
č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646, Daňový
úrad, Jnaka Kráľa 2, Žilina; - Z 3875/2012; pvz 3040/12;
Exekučný príkaz EX 3125/2012 (JUDr. Margita Rojčeková, súdny exekútor, Moyzesova 1441, Čadca) na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemok C KN parc. č. 6642/6,
6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na pozemku C
KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na pozemku C KN
parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646; Z 298/13; pvz 282/13;
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v exekučnom konaní č. EX 3259/2012-17 vedenom
súdnym exekútorom JUDr. Jozefom Kaduchom, Exekútorský úrad Žilina, Dolný Val 30, na nehnuteľnosti:
pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavby: dielne súp.č.1496 na pozemku parc. č. 6644/2,
garáže súp. č. 5206 na pozemku parc. č. 6642/2, prístrešok súp. č. 5208 na pozemku parc. č. 6643/1, vodáreň
súp.č. 5209 na pozemku parc. č. 6645/2, striekacia rampa súp.č. 5210 na pozemku parc. č. 6646; - Z 460/2013;
PVZ 423/13;
Exekučný príkaz EX 3260/2012 (JUDr. Jozef Kaduch, súdny exekútor, Žilina, Dolný Val 30) na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavby:
dielne súp.č.1496 na pozemku parc. č. 6644/2, garáže súp. č. 5206 na pozemku parc. č. 6642/2, prístrešok súp.
č. 5208 na pozemku parc. č. 6643/1, vodáreň súp. č. 5209 na pozemku parc. č. 6645/2, striekacia rampa súp. č.
5210 na pozemku parc. č. 6646; Z 837/13; pvz 696/13;
Exekučný príkaz EX 3262/2012 (JUDr. Jozef Kaduch, súdny exekútor, Žilina, Dolný Val 30) na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavby:
dielne súp. č.1496 na pozemku parc. č. 6644/2, garáže súp. č. 5206 na pozemku parc. č. 6642/2, prístrešok súp.
č. 5208 na pozemku parc. č. 6643/1, vodáreň súp. č. 5209 na pozemku parc. č. 6645/2, striekacia rampa súp. č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5210 na pozemku parc. č. 6646; Z 836/13; pvz 697/13;
Exekučný príkaz č. EX 3261/2012 - 25 (JUDr. Jozef Kaduch, súdny exekútor, Dolný Val 30, 010 01 Žilina) na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky parc. č. CKN 6642/6,
6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na parc. č. CKN 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na parc. č. CKN 6642/2 - garáže,
s. č. 5208 na parc. č. CKN 6643/1 - prístrešok, s.č. 5209 na parc. č. CKN 6645/2 - vodáreň a s.č. 5210 na parc. č.
CKN 6646 - striekacia rampa; - Z 1284/13, PVZ 1028/13;
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava,
IČO:35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/3529979/2013/Kubí zo dňa 23.7.2013 na pozemok C KN
parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206
na pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na
pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc.č. 6646; - Z 2544/13; Zmluva
o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava,
IČO:35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/3525784/2013/Kubí zo dňa 23.7.2013 na pozemok C KN
parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206
na pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na
pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646; - Z 2546/13; Zmluva
o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Exekučný príkaz EX 2131/13 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovský
Mikuláš) zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti - pozemky CKN parc. č. 6642/6, 6643/1,
6645/11 a stavby s. č. 1496 - dielne na parc. CKN č. 6644/2 , s. č. 5206 - garáže na parc. CKN č. 6642/2, s. č.
5208 - prístrešok na parc. CKN č. 6643/1, s.č. 5209 - vodáreň na parc. CKN č. 6645/2 a s. č. 5210 - striekacia
rampa na parc. CKN č. 6646; - Z 2720/13;
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21,
Bratislava, IČO:35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/3913314/2013/Kubí zo dňa 23.8.2013 na
pozemok C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2,
garáže s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1,
vodáreň s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č.
6646; - Z 2940/13; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO:
35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/4319239/2013/Kubí na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č.
6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavby - dielne s. č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na
pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na
pozemku C KN parc. č. 6645/2 a striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646; Z 3238/13; Zmluva
o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Exekučný príkaz EX 1891/2013 (JUDr. Jozef Kaduch, súdny exekútor, Dolný Val 30, 010 01 Žilina) zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti - pozemky parc. č. CKN 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s. č.
1496 - dielne, na parc. CKN č. 6644/2, s. č. 5206 - garáže, na parc. CKN č. 6642/2, s.č. 5208 - prístrešok, na
parc. CKN č. 6643/1, s. č. 5209 - vodáreň, na parc. CKN č. 6645/2 a s.č. 5210 - striekacia rampa, na parc. CKn
č.6646; - Z 3279/2013;
Exekučný príkaz EX 5881/2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť pozemok C KN parc.
č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na
pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na
pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646, (JUDr. Ladislav
Kováč, PhD. - súdny exekútor, Južná trieda 93, Košice); - Z 3481/2013;
Zriadenie daňového záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe rozhodnutia č.9500502/5/4768659/2013/Kubí zo 23.10.2013 na
nehnuteľnosti; parcely reg. CKN č.6642/6, 6643/1, 6645/11,a stavby s.č.1496 na parc.č.6644/2-dielne, s.č.5206 na
parc.č.6642/2-garáže,s.č.5208 na parc. č. 6643/1- prístrešok, s.č.5209 na parc.č.6645/2-vodáreň, s. č. 5210 na
parc.č.6646-striekacia rampa;- Z 3625/13;
Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z35/2016; Exekučný príkaz EX 1941/2013-18 na
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zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť pozemok C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na
stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 napozemku C KN parc. č. 6642/2,
prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2,
striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646, (JUDr.Jozef Kaduch ) súdny exekútor, Dolný Val 30,
Žilina); - Z 3832/2013;
Zriadenie daňového záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/5181018/2013/Kubí zo 28.11.2013, ktoré vydal
na nehnuteľnosti; parcely reg. CKN č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na parc. č. 6644/2-dielne, s. č.
5206 na parc. č. 6642/2-garáže, s. č. 5208 na parc. č. 6643/1- prístrešok, s. č. 5209 na parc. č. 6645/2-vodáreň,
s.č. 210 na parc. č. 6646-striekacia rampa; - Z 4073/13; PVZ 3486/13;
Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016; Exekučný príkaz EX 3481/2013
(JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš) zriadením exekučného záložného
práva na nehnuteľnosti - pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavby: dielne súp. č. 1496 na
pozemku parc. č. 6644/2, garáže súp. č. 5206 na pozemku parc. č. 6642/2, prístrešok súp. č. 5208 na pozemku
parc. č. 6643/1, vodáreň súp. č. 5209 na pozemku parc.č. 6645/2, striekacia rampa súp. č. 5210 na pozemku
parc. č. 6646; - Z 4163/13;
Exekučný príkaz EX 977/2013 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš) na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky parc. č. CKN 6642/6,
6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na parc. č. CKN 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na parc. č. CKN 6642/2 - garáže,
s. č. 5208 na parc. č. CKN 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na parc. č. CKN 6645/2 - vodáreň a s.č. 5210 na parc.
č. CKN 6646 - striekacia rampa; Z 4164/13;
Daňové záložné právov prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO:
35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/5620729/2013/Kubí na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č.
6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na pozemku
CKN parc. č. 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na pozemku
CKN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; Z 124/14; Zmluva
opostúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Exekučný príkaz EX 4214/2013 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš)
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky parc. č. CKN 6642/6,
6643/1, 6645/11 a stavby s.č. 1496 na parc. č. CKN 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na parc. č. CKN 6642/2 - garáže,
s.č. 5208 na parc. č. CKN 6643/1 - prístrešok, s.č. 5209 na parc. č. CKN 6645/2 - vodáreň a s.č. 5210 na parc. č.
CKN 6646 - striekacia rampa; Z 401/14;
Daňové záložné právov prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO:
35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/233045/2014/Kubí, na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č.
6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s.č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s.č. 5206 na pozemku C
KN parc. č. 6642/2 - garáže, s.č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s.č. 5209 na pozemku C
KN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s.č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; - Z 417/14; PVZ
429/14; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO:
35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/673468/2014/Kubí, na nehnuteľnosti - pozemky C KN parc. č.
6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s.č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s.č. 5206 na pozemku C
KN parc. č. 6642/2 - garáže, s.č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s.č. 5209 na pozemku C
KN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s.č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; - Z 783/14; Zmluva o
postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Daňové záložné právov prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO:
35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/673417/2014/Kubí, na nehnuteľnosti - pozemky C KN parc. č.
6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s.č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s.č. 5206 na pozemku C
KN parc. č. 6642/2 - garáže, s.č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s.č. 5209 na pozemku C
KN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s.č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; - Z 784/14; Zmluva o
postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Exekučný príkaz EX 4571/2013 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš)
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6,
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6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na pozemku CKN parc.
č. 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na pozemku C KN parc.
č. 6645/2 - vodáreň a s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; Z 1478/14;
Exekučný príkaz EX 2029/2014 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš)
na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6,
6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na pozemku CKN parc.
č. 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na pozemku C KN parc.
č. 6645/2 - vodáreň a s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; -Z 1684/14;
Exekučný príkaz EX 861/2014 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš) na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6,
6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na pozemku C KN
parc. č. 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na pozemku C KN
parc. č. 6645/2 - vodáreň a s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; -Z 1688/14;
Exekučný príkaz EX 338/2013 (Mgr. Viera Lesňáková,súdna exekútorka, Nám. sv. Egídia č.95, 05801 Poprad) na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a
stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2 garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2 vodáreň a s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; -Z 1778/14;
Daňové záložné právo na v prospech Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 01001 Žilina, na základe rozhodnutia č.
9500502/5/1625601/2014/Gre, na nehnuteľnosti - pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s.č.
1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s.č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2 - garáže, s.č. 5208
na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s.č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s.č. 5210
na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; - Z 1861/14;
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO:
35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/4447418/2014/Gre, na nehnuteľnosti - pozemky C KN parc. č.
6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s.č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s.č. 5206 na pozemku C
KN parc. č. 6642/2 - garáže, s.č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s.č. 5209 na pozemku C
KN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s.č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; - Z 3712/14;
č.z.3729/14; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Odhad ceny predmetu dražby:
Všeobecná hodnota podľa vyhlášky 492/2004 Z. z.: 81.900,- EUR
Znalecký posudok č.: 91/2016 zo dňa 30.10.2016 vypracoval: Ing. Marek Taška, znalec v odbore stavebníctvo
Výška ceny dosiahnutá vydražením: Najnižšie podanie: Nebolo urobené.
Označenie licitátorov: JUDr. Marek Olekšák, sídlo: Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO: 42 181 232

K036310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lukáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 3083/34, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/47/2017 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/47/2017
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
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Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 9OdK/47/2017 zo dňa 19.10.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Peter Lukáč, nar. 30.07.1979, bytom Gaštanová 3083/34, 010 07 Žilina, podnikajúceho pod
obchodným menom Peter Lukáč, s miestom podnikania Smreková 3094/16, 010 07 Žilina, IČO: 44 670 109.
Za správcu bola ustanovená: Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina.
V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na ul. Pivovarská 20, 010 01 Žilina, a to v úradných hodinách: pondelok – piatok od
09.00 do 15:00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle +421 915 837 788, prípadne elektronicky
na: spravca.hurinova@gmail.com.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K036311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Dostálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 25/1395, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Obežná 8563/2, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/106/2017/S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/106/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
Mgr. Miroslava Šufáková, ako správca úpadcu: Iveta Dostálová, 20.3.1970, bytom: Horné Rakovce 1395/25, 039
01 Turčianske Teplice, 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/106/2017, ktorým
je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: 2920889358/1100 (IBAN:SK8511000000002920889358).
Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K036312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Dostálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 25/1395, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.3.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Obežná 8563/2, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/106/2017/S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/106/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: Iveta Dostálová, nar.
20.3.1970, bytom: Horné Rakovce 1395/25, 039 01 Turčianske Teplice (ďalej len „Úpadca"), oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu v Žiline, č.k.:3OdK/106/2017, zo dňa 11.10.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty trustee
of the debtor: Iveta Dostálová, date of birth: 20.3.1970, resid.: Horné Rakovce 1395/25, 039 01 Turčianske
Teplice , our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no: 3OdK/106/2017
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

185

Obchodný vestník 211/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2017

dated on 11.10.2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 199/2017 zo dňa 18.10.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 199/2017 on 18.10.2017. The
bunkruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr.
Miroslava Šufáková, správca so sídlom: Obežná 8563/2, 010 08 Žilina, Slovenská republika. Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address, Mgr. Miroslava Šufáková, so sídlom:
Obežná 8563/2, 010 08 Žilina, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The lodgment of claim has
to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the
amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated
and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the
same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to
which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does
not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat
in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the
Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the bunkruptcy
procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
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This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Mgr. Miroslava Šufáková, správca, trustee

K036313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Dostálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 25/1395, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.3.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Obežná 8563/2, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/106/2017/S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/106/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Miroslava Šufáková, správca dlžníka: Iveta Dostálová, nar. 20.3.1970, bytom: Horné Rakovce 1395/25, 039
01 Turčianske Teplice, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp.zn.: 3OdK/106/2017, 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 pracovných dňoch 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.
Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K036314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vavrinec Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 486, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1971
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/72/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/72/2017
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 dlžníka Stanislav Vavrinec
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K036315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lukáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 3083/34, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/47/2017 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/47/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1849, ako správca dlžníka: Peter Lukáč, nar. 30.07.1979,
bytom Gaštanová 3083/34, 010 07 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Lukáč, s miestom
podnikania Smreková 3094/16, 010 07 Žilina, IČO: 44 670 109, v zmysle § 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. SK97 0200 0000
0017 5957 3351, BIC: SUBASKBX vedený v peňažnom ústave VÚB, 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.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K036316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Radenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 80, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.9.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Obežná 8563/2, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/53/2017/S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/53/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Miroslava Šufáková, správca dlžníka: Elena Radenová, nar. 7.9.1948, bytom: Veľká Okružná 80, 010 01
Žilina, do 1.12013 podnikajúca pod obchodným menom Elena Radenová, s miestom podnikania: Veľká Okružná
2133/80, 010 01 Žilina, IČO: 35 411 040, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp.zn.:
9OdK/53/2017, 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 pracovných dňoch 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.
Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K036317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Radenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 80, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.9.1948
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Obežná 8563/2, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/53/2017/S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/53/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
Mgr. Miroslava Šufáková, ako správca úpadcu: Elena Radenová, nar. 7.9.1948, bytom: Veľká Okružná 80, 010
01 Žilina, do 1.12013 podnikajúca pod obchodným menom Elena Radenová, s miestom podnikania: Veľká
Okružná 2133/80, 010 01 Žilina, IČO: 35 411 040, 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.:
9OdK/53/2017, ktorým je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: 2920889358/1100
(IBAN:SK8511000000002920889358).
Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K036318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Radenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 80/2133, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.9.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Obežná 8563/2, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/53/2017/S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/53/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: Elena Radenová, nar.
7.9.1948, bytom: Veľká Okružná 80, 010 01 Žilina, do 1.12013 podnikajúca pod obchodným menom Elena
Radenová, s miestom podnikania: Veľká Okružná 2133/80, 010 01 Žilina, IČO: 35 411 040 (ďalej len „Úpadca"),
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu v Žiline, č.k.:9OdK/53/2017, zo dňa 24.10.2017 bol vyhlásený
konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty trustee
of the debtor: Elena Radenová, date of birth: 7.9.1948, resid.: Veľká Okružná 80, 010 01 Žilina, ID number: 35
411 040, our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no: 9OdK/53/2017
dated on 24.10.2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 208/2017 zo dňa 31.10.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no.208/2017 on 31.10.2017. The
bunkruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr.
Miroslava Šufáková, správca so sídlom: Obežná 8563/2, 010 08 Žilina, Slovenská republika. Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address, Mgr. Miroslava Šufáková, so sídlom:
Obežná 8563/2, 010 08 Žilina, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The lodgment of claim has
to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the
amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated
and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the
same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to
which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does
not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat
in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the
Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the bunkruptcy
procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Mgr. Miroslava Šufáková, správca, trustee

K036319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: René Bongilaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 54, 011 00 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1988
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
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Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/117/2017 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/117/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: René Bongilaj, nar. 16.07.1988, bytom Bratislavská 54, 011 00 Žilina, adresa na
doručovanie Predmestská 12, 010 01 Žilina, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Červenej armády 1, 036 01 Martin, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K036320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: René Bongilaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 54, 011 00 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1988
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/117/2017 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/117/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: René Bongilaj, nar. 16.07.1988, bytom Bratislavská 54, 011 00 Žilina, adresa na
doručovanie Predmestská 12, 010 01 Žilina, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného
konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo
výške 350,00 EUR pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53
7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB a.s.. Kaucia sa platí vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. Kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32
ods.7 písm. a) musí byť podané na predpísanom tlačive.
LexCreditor k.s.

K036321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Surový Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juraja Fándlyho 2194 / 31, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/60/2017 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/60/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 07.08.2017, č. k. 2OdK/60/2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 155/2017 dňa 14.08.2017, som bola ustanovená za správcu dlžníka: Ing. Jozef Surový, nar.
07.11.1955, bytom Juraja Fándlyho 2194/31, 010 01 Žilina (ďalej len „Dlžník“).
Zistený majetok Dlžníka bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty pod súpisovou položkou č. 1. Súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 198/2017 dňa 17.10. 2017.
Správca v OV 202/2017, vydanom dňa 23.10.2017 pod K 033651, v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Do konkurzného konania bolo prihlásených dvadsaťdva pohľadávok od piatich nezabezpečených veriteľov
(Slovenská konsolidačná, a.s., Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Claimman, a.s.).
Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty:
- pohľadávka z účtu v banke vo výške 232,79 € ako zostatok na osobnom účte dlžníka ku dňu vyhlásenia
konkurzu, ktorá bola prevedená z účtu dlžníka č. SK97 8360 5207 0042 0545 0206 a pripísaná v prospech
bankového účtu správcu č. SK97 0200 0000 0017 5957 3351.
Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením: 232,79 €
Výťažok znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to:
Náklady konkurzu:
1. Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:
• Odmena správcu z výťažku zo speňaženia súp. pol. 1 podľa § 17 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. Vyhláška
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 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 (ďalej
len „Vyhláška“) vo výške 11,64 €.
• Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) Vyhlášky za 2 mesiace vo výške 60,- €
Celkový rozvrh výťažku znížený o náklady konkurzu: 232,79 € - 71,64 € = 161,15 €
Prehľad prerozdelenia výťažku medzi jednotlivých veriteľov:
Veriteľ
Claimman, a.s., IČO:50291726
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30807484
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 215759
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005

Zistená pohľadávka (€)
2021,84
3823,32
3491,02
680,46
15484,50

Suma uspokojenia (€)
12,78
24,16
22,06
4,30
97,85

% uspokojenia
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63

V Žiline dňa 31.10.2017
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca
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K036322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Zemánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2014-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 68

Typ súpisovej zložky majetku : iná majetková hodnota
Celková suma : 264,02 €
Mena : EUR
Súpisová hodnota v € : 264,02 €
Popis : Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac september 2017 poukázané zamestnávateľom Slovenská pošta,
a. s. Banská Bystrica v zmysle § 72 ods. 2 zákona
Register, kde sa eviduje : OTP Banka Slovensko, a. s. , pobočka Martin
Deň zápisu majetku do súpisu : 31. 10. 2017
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. b) zákona

V Martine dňa 31. 10. 2017

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková , zástupca kancelárie a komplementár

K036323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Dulínková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmier 272, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/114/2017 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/114/2017
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3OdK/114/2017
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
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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“)
Irena Dulínková, nar. 15.10.1947, bytom Predmier 272, 023 54 Turzovka, Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Žilina č. k.: 3OdK/114/2017 zo dňa 24.10.2017 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 Žilina No. 3OdK/114/2017 dated on 24th of October 2017 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Irena Dulínková, date of birth 15/10/1947, domicile Predmier 272, 023 54 Turzovka, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 208/2017 dňa 31.10.2017.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Journal n. 208/2017 on 31th of
October 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 ).
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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. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr.
Mária Kostolná, správca, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Mária Kostolná, with residence
at Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, 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).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
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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 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.

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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K036324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Dulínková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmier 272, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/114/2017 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/114/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42224578 oznamuje
účastníkom konkurzného konania voči dlžníkovi Irena Dulínková, nar. 15.10.1947, bytom Predmier 272, 023 54
Turzovka, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie na adrese Pavla Mudroňa 1191/5,
010 01 Žilina každý pracovný deň v úradných hodinách od 08:00 hod. do 13:00 hod. a od 14:00 hod. do 15:00
hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať
telefonicky na kontaktnom čísle 0903 460101, emailom na adrese: kostolna@advocatis.sk; prípadne písomne na
adresu kancelárie správcu

K036325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Šamajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom Murgašova 994/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/68/2017S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/68/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca: Mgr. Marianna Líšková, so sídlom J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, úpadcu Marta Šamajová,
nar. 14.08.1981, bytom Murgašová 994/41, Kysucké Nové Mesto 024 01 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 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola
dňa 30.10.2017 do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa:
Slovenská republika- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, Žilina , IČO: 30794536,
ktorou si veriteľ prihlásil nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume 547,68 Eur.
Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 30. 10. 2017.
V Liptovskom Mikuláši dňa 1.11.2017
Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K036326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Vítková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 458/29, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1968

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. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/4/2017.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/4/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina týmto oznámením opravuje
Oznámenie o zrušení konkurzu, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 2018/2017 zo dňa 31.10.2017
pod značkou K035449, takto:
Správca JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, podľa § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurz dlžníčky Monika Vítková, nar. 08.04.1968, bytom Hradná 458/29, 033 01 Liptovský
Hrádok, sa k o n č í .
Dôvod:
Súpis majetku konkurznej podstaty neobsahuje žiadnu majetkovú zložku konkurznej podstaty. Všetok
majetok dlžníka, ktorý bol v konkurze zistený, je majetkom, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctve
manželov. Vzhľadom k tomu, že s týmto konkurzom bol súčasne vyhlásený konkurz aj na majetok manžela
dlžníčky Roberta Víteka, nar. 10.11.1969, ktorého návrh na vyhlásenie konkurzu bol konkurznému súdu doručený
skôr ako návrh dlžníčky, s poukazom na ustanovenie § 167i ods, 1, posledná veta ZKR, vznikla zákonná
prekážka vykonania zápisu majetku dlžníčky do konkurznej podstaty. Týmto je preukázané, že hodnota
konkurznej podstaty dlžníčky nepokryje náklady konkurzu ustanovené v § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom čo zistí že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Monika Vítková, nar.
08.04.1968, bytom Hradná 458/29, 033 01 Liptovský Hrádok, podľa § 167v ods. 1, druhá veta ZKR zrušuje.
V Žiline, dňa 31.10.2017
JUDr. Václav Jaroščiak, SKP

K036327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Vajdiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Chalúpku 614/1, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 730 581
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/56/2017 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/56/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, ako správca konkurznej
podstaty úpadcu: Ing. Jozef Vajdiar, nar. 25.05.1981, bytom Sama Chalupku 614/1, 029 01 Námestovo, do
22.7.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Vajdiar ml. miestom podnikania Sama Chalupku
614/1, 029 01 Námestovo, IČO: 37 730 581 zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k. 90dK/56/2017 v kancelárii správcu konkurznej podstaty na
adrese: J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 15:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na telefónnom čísle: 0903 202 486, alebo
emailom:liskova.marianna@gmail.com
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. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K036328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Vajdiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Chalúpku 614/1, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 730 581
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/56/2017 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/56/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing.Jozef Vajdiar, nar. 25.05.1981, bytom Sama
Chalupku 614/1, 029 01 Námestovo, do 22.07.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Vajdiar
ml., s miestom podnikania Sama Chalupku 614/1, 029 01 Námestovo, IČO: 37 730 581 (ďalej aj ako len
„Úpadca“), v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 oznamuje, že uznesením
Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 90dK/56/2017 zo dňa 24. októbra 2017, bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 208/2017 zo dňa 31.oktobra
2017, číslo zverejnenia K035373
Mgr. Marianna Líšková as the bankruptcy trustee of the debtor Ing. Jozef Vajdiar born on 25.05.1981,
residence at Sama Chalupku 614/1, 010 17 Žilina, to 22.07. 2017 business under a business name Jozef
Vajdiar Jr., nar. 25.05.1981, an according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of
May 2000, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no. 90dK/56/2017,
dated on 24th October 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets. The abovementioned
resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 208/2017 dated on 31thOctober
2017, publication number K035373
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 01 november 2017. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina became valid on 1th november 2017. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.
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 len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Marianna
Líšková, správca, J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Marianna Líšková,J.
Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš , Slovenská republika.
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 https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the 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 claim divided to the principal and the interests, and the
interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special registration form, which
has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the website
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Each secured claim must be lodged separately. 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, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
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.
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. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
EUR. 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 a ustanovenie
zástupcu písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim. In case
the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee. In case a nonfinancial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise creditor´s
lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after
the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not
have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights
become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee does not have the duty to notify the
creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
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.
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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Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.
Mgr. Marianna Líšková, správca úpadcu / bankruptcy trustee

K036329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Pivko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňové 509, 013 23 Višňové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/50/2017 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/50/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 7OdK/50/2017, ktoré bolo zverejnené v OV č. 145/2017 dňa 31.7.2017 bol
vyhlásený konkurz na dlžníka: Stanislav Pivko, nar. 04.06.1966, bytom Višňové 509, 013 23 Višňové.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správca bez zbytočného odkladu oznamuje v Obchodnom
Vestníku, že konkurz sa končí vzhľadom k tomu, že v lehote 90 dni od vyhlásenia konkurzu , t.j. do 30.10.2017,
správca neobdržal žiadnu prihlášku konkurzných veriteľov.
Týmto oznámením v Obchodnom Vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Štefan Straka, správca

K036330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír IVANIČ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorie 68, 969 82 Podhorie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1972
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/188/2017 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/188/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Sp. zn. správcovského spisu: 2OdK/188/2017 S 1716
Sp. zn. súdneho spisu: 2OdK/188/2017

Týmto naša spoločnosť ako správca zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky (špecifikovanej v nižšie
uvedenej tabuľke), uplatnenej prihláškou doručenou správcovi po prihlasovacej lehote, do zoznamu
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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pohľadávok.

DLŽNÍK
Veriteľ

Právny dôvod vzniku pohľadávky
Suma
pohľadávok
príslušenstiev
Prihláška doručená dňa
Počet príloh

vrátane

Slavomír IVANIČ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
IČO: 00 151 653
Zmluva o poskytnutí balíka produktov a služieb pre Fyzické osoby k účtu číslo 0410951116/0900 zo
dňa 18.12.2007.
598,82 EUR
23.10.2017
2

K036331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sendrej Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drienčany 35, 980 23 Teplý Vrch
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/275/2017 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/275/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka : Július Sendrej, nar. 03.11.1948, bytom Drienčany 35, 980 23 Teplý
Vrch, obchodné meno : Július Sendrej, s miestom podnikania Drienčany 35, 980 23 Teplý Vrch, IČO : 34 851 551
oznamuje týmto veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je možné nahliadať
do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v
čase od 08.00 do 14.00 hod. Nahliadnutie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na čísle tel.: 045/3811473,
alebo písomne na adrese správcu, prípadne prostredníctvom e-mailu na adrese: milanska@akmilanska.sk.

K036332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sendrej Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drienčany 35, 980 23 Teplý Vrch
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/275/2017 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/275/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu
Správca konkurznej podstaty Mgr. Katarína Milanská, so sídlom Zvolen 960 01, Francisciho 1044/6, zn. správcu S
1432, ako správca dlžníka Július Sendrej, nar. 03.11.1948, bytom Drienčany 35, 980 23 Teplý Vrch, obchodné
meno : Július Sendrej, s miestom podnikania Drienčany 35, 980 23 Teplý Vrch, IČO : 34 851 551, v zmysle § 32
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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ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR ) oznamujem, že bankový
účet na ktorý je možné zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávok je vedený v ČSOB, a.s. IBAN : SK 25 7500
0000 0040 11652264.

Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 euro s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktoré tvorí variabilný symbol.

Vo Zvolene, dňa 31.10.2017
Mgr. Katarína Milanská

K036333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pokoš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 440, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/312/2017 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/312/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka : Roman Pokoš nar. 15.10.1982, bytom Telgárt 440, 976 73 Telgárt,
obchodné meno: Roman Pokoš, s miestom podnikania: Telgárt 440, 976 73 Telgárt, IČO : 47 801 018, oznamuje
týmto veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v
čase od 08.00 do 14.00 hod. Nahliadnutie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na čísle tel.: 045/3811473,
alebo písomne na adrese správcu, prípadne prostredníctvom e-mailu na adrese: milanska@akmilanska.sk.

K036334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pokoš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 440, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/312/2017 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/312/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu
Správca konkurznej podstaty Mgr. Katarína Milanská, so sídlom Zvolen 960 01, Francisciho 1044/6, zn. správcu S
1432, ako správca dlžníka Roman Pokoš nar. 15.10.1982, bytom Telgárt 440, 976 73 Telgárt, obchodné meno:
Roman Pokoš, s miestom podnikania: Telgárt 440, 976 73 Telgárt, IČO : 47 801 018,v zmysle § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR ) oznamujem, že bankový účet na ktorý je
možné zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávok je vedený v ČSOB, a.s. IBAN : SK 25 7500 0000 0040
11652264.
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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Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 euro s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktoré tvorí variabilný symbol.

Vo Zvolene, dňa 31.10.2017
Mgr. Katarína Milanská

K036335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 225/25, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/183/2017 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/183/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vec: Zápis prihlášky nezabezpečenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok, doručené po základnej
prihlasovacej lehote.

Veriteľ:
mBank, S.A., so sídlom Bratislava, Pribinova 10, IČO 36 819 638
Celková prihlásená suma pohľadávky:
8 480, 64 €
Doručená do kancelárie správcu dňa 27.10.2017
Právny dôvod pohľadávky: zistený dňa 27.10.2017

Mgr. Katarína Milanská
Zvolen, dňa 27.10.2017

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

205

Obchodný vestník 211/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2017

K036336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Hercová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 265/60, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 3 OdK/99/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3 OdK/99/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mário Keleti, správca úpadcu Zuzana Hercová, nar. 02.03.1983, bytom ČSA 265/60, 967 01 Kremnica;
obchodné meno Zuzana Hercová, so sídlom ČSA 265/60, 967 01 Kremnica, IČO: 41 998 928 týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného pod sp.zn. 3OdK/99/2017, že v súlade s ustanovením § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803
Celková prihlásená suma: 5.867,14 €
JUDr. Mário Keleti, správca

K036337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lupták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 901/2, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/258/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/258/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka Ján Lupták, nar. 30.01.1954, bytom A. Hlinku 901/2, 962 12 Detva
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese ul. Hlavná 36, Hnúšťa,
v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do 11.30 hod. a od 12.00 hod. – do 15.00 hod. Žiadosti o
zápise do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu,
emailom na adrese: mario.keleti@pmxmail.sk, alebo na telefónnom čísle: 047 542 41 51.
JUDr. Mário Keleti, správca

K036338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lupták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 901/2, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/258/2017 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/258/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: Ján Lupták, nar.
30.01.1954, bytom A. Hlinku 901/2, 962 12 Detva/ďalej len úpadca/, oznamujem, že uznesením Okresného súdu
v Banskej Bystrici, sp. zn.: 3OdK/258/2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt : Ján Lupták, birthdate 30.01.1954, add. A. Hlinku 901/2, 962 12 Detva /hereinafter only
„the Bankrupt“/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No.
3OdK/258/2017 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 30.10.2017. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 30th of Oct. 2017. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť
predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a 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
prihlášky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienok, 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 veriteľ podáva viacero prihlášok k prihláškam pripojí aj
súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. 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 Restrukcturalization 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 in to the truste to the adress: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa,
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 filfillment 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. If the creditor registers more than on e claim, a summarization of the registration has to be added to the
registration form. 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, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký
posudok /nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
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
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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form or will not be signed or dated or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
security rights lapse after the registration period a lapses. 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 § 30 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 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.
JUDr. Mário Keleti, správca/truste of the bankrupt

K036339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Pokošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 476, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/313/2017 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/313/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka Veronika Pokošová, nar. 13.03.1986, bytom Telgárt 476, 976 73 Telgárt;
obchodné meno Veronika Pokošová, so sídlom Telgárt 476, 976 73 Telgárt, IČO: 47 501 821oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese ul. Hlavná 36, Hnúšťa, v pracovných
dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do 11.30 hod. a od 12.00 hod. – do 15.00 hod. Žiadosti o zápise do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom na
adrese: mario.keleti@pmxmail.sk, alebo na telefónnom čísle: 047 542 41 51.
JUDr. Mário Keleti, správca

K036340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Pokošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 476, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4 OdK/313/2017 S 1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/313/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: Veronika
Pokošová, nar. 13.03.1986, bytom Telgárt 476, 976 73 Telgárt; obchodné meno Veronika Pokošová, so sídlom
Telgárt 476, 976 73 Telgárt, IČO: 47 501 821/ďalej len úpadca/, oznamujem, že uznesením Okresného súdu v
Banskej Bystrici, sp. zn.: 4OdK/313/2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
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trustees of the bankrupt : Veronika Pokošová, birthdate 13.03.1986, add. Telgárt 476, 976 73 Telgárt; business
name Veronika Pokošová, add. Telgárt 476, 976 73 Telgárt, company registration number : 47 501 821
/hereinafter only „the Bankrupt“/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská
Bystrica, No. 4OdK/313/2017 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.10.2017. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 20th of Oct. 2017. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť
predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a 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
prihlášky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienok, 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 veriteľ podáva viacero prihlášok k prihláškam pripojí aj
súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. 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 Restrukcturalization 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 in to the truste to the adress: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa,
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 filfillment 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. If the creditor registers more than on e claim, a summarization of the registration has to be added to the
registration form. 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, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký
posudok /nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
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 or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
security rights lapse after the registration period a lapses. 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 § 30 ZKR.
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The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 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.
JUDr. Mário Keleti, správca/truste of the bankrupt

K036341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Bahledová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 645/8, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1977
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/328/2017 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/328/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Katarína Bahledová, nar. 11.03.1977, trvale bytom 9.
mája 645/8, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 41046854 oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pod
Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.30 do
12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K036342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Bahledová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 645/8, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1977
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/328/2017 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/328/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
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

210

Obchodný vestník 211/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2017

(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca úpadcu Katarína Bahledová, nar. 11.03.1977, trvale bytom 9. mája 645/8, 966 01 Hliník nad
Hronom, IČO: 41 046 854 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp.
zn.: 2OdK/328/2017, zo dňa 24.10.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the insolvency practitioner of Katarína Bahledová, d.o.b.: 11th March 1977,
residing 9. mája 645/8, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 41 046 854 (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty
is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 2OdK/328/2017 dated 24th October
2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 207/2017 dňa
30.10.2017. Dňom 31.10.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 207/2017 on 30th
October 2017. Bankruptcy was declared on 31st October 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA”) applies:
1. 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).
1. 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 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko a v jednom rovnopise
na súde, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
(§ 167l ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj
na súde. 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).
2. Creditors of the Bankrupt are required to lodge their claims against the Bankrupt. The application shall be
submitted in one original to the insolvency practitioner – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, Slovak Republic and in one original at the court, whereby it must be delivered to the insolvency
practitioner in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3 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 Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).
3. 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).
3. If the creditor delivers the application later to the insolvency practitioner, 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 insolvency practitioner. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the insolvency practitioner in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 167l sec. 3 BRA).
4. 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).
4. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the debtor, 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).
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
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).
5. In the bankruptcy alleges his claim by the application also the creditor, who has the claim towards the person
other than 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).
6. 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).
6. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
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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).
7. 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. 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).
8. 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).
8. 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).
9. 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).
9. 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).
10. 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).
10. 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 insolvency practitioner 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 insolvency practitioner with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
11. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
na
nasledovnej
webovej
adrese:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
11. 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.
12. Vzor štandardného formulára na prihlasovanie pohľadávok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní sa nachádza na nasledovnej webovej adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
12. A template for a standard claim application form according to the Regulation of the European Parliament and
Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings can be found at the following web
link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
13. 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).
13. To the claim shall be attached the documents which prove 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).
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14. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
14. Only another registered creditor is authorised to deny any other registered claim.
15. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
15. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
16. 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).
16. 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 insolvency practitioner, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
17. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh. (§ 167l ods. 1 ZKR).
17. The creditor has the right to lodge his claim into bankruptcy until the insolvency practitioner announces that he
is preparing the final schedule of claims in the Business Journal.
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)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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 Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated
20th May 2015 Insolvency proceedings.
V Banskej Bystrici, dňa 31.10.2017
In Banskej Bystrici, on 31st October 2017
LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty
LEGES Recovery k.s., insolvency practitioner

K036343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Totáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 2394/13, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/78/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/78/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr.Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica,
správca úpadcu Milan Totáč, nar.8.7.1984, Okružná 2394/13, 960 01 Zvolen týmto v súlade s ust.§28 ods.3 ZoKR
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so
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sídlom 1 boulevard Haussmann, 750 09 Paríž, Francúzsko v celkovej výške 10.772,36 Eur, ktorá bola doručená
správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr.Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K036344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Buršová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/228/2017 - S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/228/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

K036345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Buršová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/228/2017 - S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/228/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu: Lenka
Buršová, nar. 15.08.1965, trvale bytom Tatranská 33, 974 11 Banská Bystrica, s poukazom na ust. § 167l ods. 5
a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN SK37 1111 0000 0011
2215 5005. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K036346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Babic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 2155/47, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1965
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
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Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/83/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/83/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V Rimavskej Sobote dňa 31.10.2017
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K036347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Buršová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/228/2017 - S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/228/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 3OdK/228/2017, zo dňa 16.10.2017 (zverejnenie v OV 202/2017), bol na majetok
dlžníka Lenka Buršová, nar. 15.08.1965, trvale bytom Tatranská 33, 974 11 Banská Bystrica, vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej
podstaty bol ustanovený správca JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica. Správca konkurznej
podstaty oznamuje účastníkom konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2 ZKR, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, a to v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 12.00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod.
Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom na: peter@skrabak.sk alebo telefonicky na tel.
č. 0917 320 902.
JUDr. Peter Škrabák, správca

K036348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medlová Blažena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Chrásteka 511/23, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/213/2017 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/213/2017
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: Blažena Medlová, nar. 11.02.1944, trvale bytom Město Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom,
adresa na doručovanie M. Chrásteka 511/23, 965 01 Žiar nad Hronom, 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:
POHOTOVOSŤ s. r. o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, pod č. 5 vo výške 20 357,70 €, pod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č. 6 vo výške 5 384,82 €.
V Detve, dňa 31.10.2017
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K036349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Bahledová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 645/8, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1977
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/328/2017 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/328/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Katarína Bahledová, nar. 11.03.1977, trvale bytom 9.
mája 645/8, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 41 046 854, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na
ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený
vo finančnom ústave Tatra banka a.s., IBAN: SK75 1100 0000 0029 4746 2397. Kaucia sa skladá vo výške 350,€ s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je
potrebné uviesť priezvisko úpadcu. 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 Banskej Bystrici, dňa 31.10.2017
LEGES Recovery k.s., správca

K036350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dinko Koloman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierska 22, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/251/2017 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/251/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1709, ako správca dlžníka: Koloman Dinko, nar.: 11.03.1964, bytom Ďumbierska 22,
974 01 Banská Bystrica v zmysle § 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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

217

Obchodný vestník 211/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2017

zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. SK52 0900 0000 0050 5974 4592, BIC: GIBASKBX
vedený v Slovenskej sporiteľni, 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.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K036351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dinko Koloman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierska 22, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/251/2017 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/251/2017
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”
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(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Koloman Dinko, nar.: 11.03.1964, bytom Ďumbierska 22, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa:
Cesta pod Urpínom, SČK 6, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“) oznamujem, že na majetok Dlžníka bol
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 23.08.2017, sp. zn. 2OdK/251/2017, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 168/2017 dňa 04.09.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr.
Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1709 (ďalej aj len
ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Koloman Dinko, born on 11.03.1964, with permanent address at Ďumbierska 22, 974 01
Banská Bystrica, cerrespondence address Cesta pod Urpínom, SČK 6, 974 11 Banská Bystrica (hereinafter
referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Banská Bystrica of
23.08.2017, ref. No. 2OdK/251/2017, published in the Commercial report No. 168/2017 of 04.09.2017 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Juraj Rybár, with its office at Stráž 223, 960 01 Zvolen, ref. No.
of trustee: S1709 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
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)
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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).
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
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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).
The 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 forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called “ 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.
Vo Zvolene, dňa 11.09.2017
In Zvolen, on 11th September 2017
JUDr. Juraj Rybár, správca úpadcu
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JUDr. Juraj Rybár, trustee of the bankrupt

K036352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dinko Koloman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierska 22, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/251/2017 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/251/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca dlžníka Koloman Dinko,
nar.: 11.03.1964, bytom Ďumbierska 22, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Cesta pod Urpínom,
SČK 6, 974 11 Banská Bystrica oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00
hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +42145 5240 200 alebo na e-mail:
spravca@akrybar.sk
JUDr. Juraj Rybár, správca

K036353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kaločai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovienka 14, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/229/2017 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/229/2017
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: Ladislav Kaločai, nar. 22.06.1983, bytom Rovienka 14,
985 05 Kokava nad Rimavicou, č.k. 2OdK/229/2017, 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 :
Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, IČO : 35 831 154
v celkovej prihlásenej sume 9 650,68 Eur.
Ing. Jozef Oravec - správca
V Banskej Bystrici, dňa 31.10.2017
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K036354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IU.N.EX PERSON, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 634 492
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2017 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Sp. zn. správcovského spisu: 2K/31/2017 S 1716
Sp. zn. súdneho spisu: 2K/31/2017

Týmto naša spoločnosť ako správca zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky (špecifikovanej v nižšie
uvedenej tabuľke), uplatnenej prihláškou doručenou správcovi po prihlasovacej lehote, do zoznamu
pohľadávok.

DLŽNÍK
Veriteľ

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Suma pohľadávok vrátane príslušenstiev

Prihláška doručená dňa
Počet príloh

IU.N.EX PERSON, spol. s r.o.
ELGAS, k.s.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
IČO: 36 314 242
Preddavková platba za opakované plnenie VS: 0032216124.
Preddavková platba za opakované plnenie VS: 0032217014.
Vyúčtovacia faktúra za predaj a distribúciu zemného plynu číslo 2016011387.
Mimoriadna vyúčtovacia faktúra za predaj a distribúciu zemného plynu číslo 2017000235.
Paušálna náhrada nákladov.
408,36 EUR
416,72 EUR
2.336,91 EUR
482,37EUR
40.- EUR
27.10.2017
10

K036355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IU.N.EX PERSON, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 634 492
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2017 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Sp. zn. správcovského spisu: 2K/31/2017 S 1716
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Sp. zn. súdneho spisu: 2K/31/2017

Týmto naša spoločnosť ako správca zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky (špecifikovanej v nižšie
uvedenej tabuľke), uplatnenej prihláškou doručenou správcovi po prihlasovacej lehote, do zoznamu
pohľadávok.

DLŽNÍK

IU.N.EX PERSON, spol. s r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
IČO: 36 403 008
Faktúra číslo 9170203231.
Faktúra číslo 9171336657.
Upomienka zo dňa 29.06.2016.
Upomienka zo dňa 27.03.2017.
Upomienka zo dňa 27.04.2017.
1.560,56 EUR
2.433,11 EUR
3,60 EUR
10.- EUR
10.- EUR
27.10.2017
5

Veriteľ

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Suma pohľadávok vrátane príslušenstiev

Prihláška doručená dňa
Počet príloh

K036356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopernica 62, 967 01 Kopernica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1973
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: s 4 Odk/126/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/126/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k.s., dlžníka : Maroš Kováč, nar. 01.05.1973, trvale
bytom Kopernica, 62, oznamuje v súlade s ustanovením §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) : Správca
vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka, ktorý bol prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu, vlastného šetrenia
správcu a vyhlásenia dlžníka, že v konkurze nebol zistený majetok, ktorý v nadväznosti na ustanovenie §167h
ZKR podlieha konkurzu.
Na základe uvedeného správca oznamuje, že konkurz vyhlásený Okresným súdom Banská Bystrica Uznesením
č. k. 4OdK/126/2017 dňa 26.06.2017, uverejneným v OV č. 126/2017 dňa 03.07.2017, sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
v Banskej Bystrici, dňa 30.10.2017
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JUDr. Ďurčeková správca, k.s.
v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, správca

K036357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružiná 165, 985 52 Divín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1981
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/47/2017 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/47/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Veronika Oláhová, nar. 27.11.1981, trvale bytom Ružiná 165, 985 52
Divín v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na doručenie prihlášok zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 - v celkovej prihlásenej sume
pohľadávky vo výške 1.156,60 Eur.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K036358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Hanusková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Teriakovce 117, 980 51 Veľké Teriakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3 OdK 270/2017 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3 OdK 270/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková oznamuje, že v konkurznej veci úpadcu Jaroslava Hanusková, nar. 21.05.1979,
bytom 980 51 Veľké Teriakovce, Veľké Teriakovce 117, v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1, § 8 ods. 4 zákona č.
8/2005 Z.z. a ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. je možné nahliadaťdo správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese správcu: 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6, a to v pracovné dni od 08.00 do 12.00
hod., od 12.30 do 14.30 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné nahlásiť vopred písomne na uvedenej
adrese, elektronickou poštou (e-mail: gajdosikova@stred.sk ).

Zvolen 31.10.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca
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K036359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Hanusková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Teriakovce 117, 980 51 Veľké Teriakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3 OdK 270/2017 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3 OdK 270/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková, v konkurznej veci úpadcu Jaroslava Hanusková, nar. 21.05.1979, bytom 980
51 Veľké Teriakovce, Veľké Teriakovce 117, oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn. 3 OdK/270/2017
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii, bankový účet za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Kauciu vo výške 350 eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v
Tatra banke, a.s., pobočka Zvolen, IBAN: SK19 1100 0000 0026 2378 0225, s uvedením variabilného symbolu číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Zvolen 31.10.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca

K036360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Hanusková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Teriakovce 117, 980 51 Veľké Teriakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3 OdK 270/2017 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3 OdK 270/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29.05.2000 v konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: (ďalej len „Úpadca“)
Jaroslava Hanusková, nar. 21.05.1979, bytom 980 51 Veľké Teriakovce, Veľké Teriakovce 117, Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn.: 3 OdK/270/2017, zo dňa 25.10.2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
truste of Jaroslava Hanusková, born on May, 21th, 1979, address 980 51 Veľké Teriakovce, Veľké
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Teriakovce 117, Slovak republik (hereinafter only ,, the Bankrupt “), our duty is to inform that with the
resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 3 OdK/270/2017, dated 25th of October 2017
bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 208/2017 dňa
31.10.2017. Dňom 1.11.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 31th of October 2017. Bankruptcy
was declared on 1st of November 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 which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by a
pplication form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as
well. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr.
Ivana Gajdošíková, správca, Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
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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 address: JUDr. Ivana Gajdošíková, with
residence at Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen.
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. 2 BRA).
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 neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
popis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková
suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu
vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be
divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
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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
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
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.
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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Vo Zvolene 31.10.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K036361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tököli Vladimír "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prestavlky 86, 966 01 Horná Trnávka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1965
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/151/2017 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/151/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., ako správca úpadcu Vladimír Tököli, nar. 10. 12. 1965, trvale bytom Horná Trnávka
86, 966 01 Prestavlky, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa
20.10.2017 doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa – Slovenský plynárenský priemysel,
a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, s por. č. 1 s celkovou sumou 146,71 €.
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.
LICITOR recovery, k.s.
Správca

K036362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Mišutková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matuškova 826/3, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1950
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/8/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/8/2017
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: Magdaléna Mišutková, nar. 10.10.1950, trvale bytom Matuškova 826/3, 960 01 Zvolen v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 3OdK/8/2017 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 31.10.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K036363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Csonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňové 6, 982 62 Gemerská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1976
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/123/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/123/2017
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: Zoltán Csonka, nar. 25.09.1976, bytom Višňové 6, 982 62 Gemerská Ves v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 3OdK/123/2017 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 31.10.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K036364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HANCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 511 346
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/31/2017 S 1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/31/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom SNP 2130/56, 934 01 Levice, IČO: 47 254 831,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR, že dňa
31.10.2017, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky
veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica v celkovej hodnote
30 416,58 EUR.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K036365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Ferencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovňa 81, 976 69 Vaľkovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.2.1965
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. A.H.Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/20/2017 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/20/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca úpadcu Iveta Ferencová, nar. 24.2.1965, trvale bytom Vaľkovňa 81, 976 69 Vaľkovňa, Pohorelá som
postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že úpadca nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

Vo Veľkom Krtíši 31.10.2017
ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K036366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zaoralová Zlata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 494, 976 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/68/2017 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/68/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/68/2017
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
Dlžník: Zlata Zaoralová, nar. 10.06.1945, trvale bytom Svätý Anton 494, 976 72 Svätý Anton
spis. zn. správcu: 3OdK/68/2017
S1201
spis. zn. súdu: 3OdK/68/2017
JUDr. Miloš Levirnc, PhD., správca so sídlom kancelárie správcu J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen,
SR
značka správcu S1201

Pozemky

Druh
Výmera
Číslo
Štát, obec
pozemku v m²

Deň
Katastrálne Číslo Listu Číslo Spoluvlastnícky zapísania
územie
vlastníctva parcely podiel
majetku do
súpisu

1

Lesné
37722
pozemky

Slovenská
republika,
Čabradský
Vrbovok

2

Lesné
40827
pozemky

Slovenská
republika,
Čabradský
Vrbovok

Čabradský
448
Vrbovok

1233

1/148

31.10.2017

3

Lesné
8824
pozemky

Slovenská
republika,
Čabradský
Vrbovok

Čabradský
448
Vrbovok

1235/
1/148
1

31.10.2017

4

Lesné
33895
pozemky

Slovenská
republika,
Čabradský
Vrbovok

5

Slovenská
Lesné
republika,
172400
pozemky
Čabradský
Vrbovok

6

Slovenská
Lesné
republika,
144291
pozemky
Čabradský
Vrbovok

7

Slovenská
Lesné
republika,
357016
pozemky
Čabradský
Vrbovok

8

Slovenská
Lesné
republika,
163544
pozemky
Čabradský
Vrbovok

Vo
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.

Čabradský
448
Vrbovok

1230

1/148

31.10.2017

Čabradský
448
Vrbovok

Čabradský
448
Vrbovok

Čabradský
448
Vrbovok

Čabradský
448
Vrbovok

Čabradský
448
Vrbovok

1321

491

1228

1234

1323

1/148

1/148

1/148

1/148

1/148

Zvolene

31.10.2017

31.10.2017

31.10.2017

31.10.2017

31.10.2017

Dôvod zapísania
majetku do súpisu

Hodnota
zapisovaného
majetku určená
vlastným
odhadom správcu

LV č. 448, k.ú.
Čabradský Vrbovok, D
360/87, PKV 2,
Rozhodnutie OU KO v
Krupine c.
Z 1178/97 zo dna
27.11.1997
LV č. 678, k.ú.
Vlkanová, Osvedčenie
o dedičstve 24D
382/99 zo dňa
22.4.1999 - 105/99.
LV č. 3066, k.ú.
Radvaň, Rozhodnutie
SK-BB č.601-187/2005
z 2.3.2005 o schválení
ROEP, N 59/1993
LV č. 3066, k.ú.
Radvaň, Rozhodnutie
SK-BB č.601-187/2005
z 2.3.2005 o schválení
ROEP, N 59/1993
LV č. 3066, k.ú.
Radvaň, Rozhodnutie
SK-BB č.601-187/2005
z 2.3.2005 o schválení
ROEP, N 59/1993
LV č. 3066, k.ú.
Radvaň, Rozhodnutie
SK-BB č.601-187/2005
z 2.3.2005 o schválení
ROEP, N 59/1993
LV č. 3066, k.ú.
Radvaň, Rozhodnutie
SK-BB č.601-187/2005
z 2.3.2005 o schválení
ROEP, N 59/1993
LV č. 3066, k.ú.
Radvaň, Rozhodnutie
SK-BB č.601-187/2005
z 2.3.2005 o schválení
ROEP, N 59/1993

dňa
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110,34 €

23,85 €
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465,95 €
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K036367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Mišutka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matuškova 826/3, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/235/2017 S 669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/235/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Ivan MIŠUTKA, nar. 28.04.1950, bytom Matuškova
826/3, 960 01 Zvolen, obchodné meno: Ivan Mišutka IMAG, s miestom podnikania Matuškova 826/3, 960 01
Zvolen, IČO: 10 990 020 oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto sa v zmysle
ustanovenia § 1678v ods. 1) ZKR konkurz končí.

Rimavská Sobota, 31.10.2017

JUDr. Pavel Balog, správca

K036368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Fašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Bodona 1649/8, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1963
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/131/2017 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/131/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Jaroslava Fašková, bytom J. Bodona 1649/8, 979 01 Rimavská
Sobota, nar. 06.05.1963 v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na doručenie prihlášok zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku
veriteľa:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 - v celkovej prihlásenej sume
pohľadávky vo výške 783,57 Eur.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K036369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Melicherík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 432/88, 962 61 Dobrá Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/30/2011 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/30/2011
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

JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD, správca úpadcu Miroslav Melicherík, nar. 18.10.1970, bytom Slobody
432/88, 962 61 Dobrá Niva, konanie vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.: 1K/30/2011 týmto
dopľňa súpis všeobecnej podstaty o :
Typ súpisovej položky majetku: finančná hotovosť
Celková suma: 300 €
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť zinkasovaná správcom od úpadcu

V Banskej Bystrici, dňa 31.10.2017

K036370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Lacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehôtka pod Brehmi 28, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/215/2017 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/215/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Lucia Lacková, nar. 06.04.1984, bytom Lehôtka pod Brehmi 28, 966 01
Hliník nad Hronom, obchodné meno Lucia Stojková, so sídlom Lehôtka pod Brehmi 28, 966 01 Hliník nad
Hronom, IČO: 43 663 31, podľa § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného
dôvodu sa konkurz zrušuje.
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K036371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štajer Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 588/58, 976 97 Nemecká - Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/94/2017 S1847
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/94/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici 2OdK/94/2017 zo dňa 29.06.2017, ktoré bolo v Obchodnom
vestníku zverejnené 06.07.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Anton Štajer, nar. 30.04.1972, trvale
bytom Janka Kráľa 588/58, 976 97 Nemecká – Dubová (ďalej len ,,úpadca“).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurze bol zistený majetok úpadcu v celkovej sume
zamestnávateľovi úpadcu za odpracovaný mesiac jún.

Deň vydania: 06.11.2017

369,54 €, ktorý predstavuje pohľadávku voči

Správca dňa 23.10.2017 pristúpil k vydaniu oznámenia o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, pričom toto podanie bolo v Obchodnom
vestníku zverejnené dňa 26.10.2017 pod číslom 205/2017.
Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková výška výťažku: 369,54 €.
Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečeného veriteľa: 369,54 € (nakoľko správca si v
predmetnom konkurze odmenu ani náhradu hotových výdavkov neuplatňuje).
Do konkurzu boli prihlásené pohľadávky nezabezpečených veriteľov:
1.Pohľadávka č. 1: Getfin, s.r.o., IČO: 46 371 265, so sídlom Bezručova 1191/3, 911 01 Trenčín - prihlásená vo
výške 2748,97 € - zistená suma 2.453,73 € - suma určená na uspokojenie – 165,92 €.
2. Pohľadávka č. 2: EOS KSI, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava – prihlásená vo
výške 2095,38 € - zistená suma 1.803,74 € - suma určená na uspokojenie – 121,99 €.
3. Pohľadávka č. 3: EOS KSI, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava – prihlásená vo
výške 705,38 € - zistená suma 705,38 € - suma určená na uspokojenie – 47,67 €.
4. Pohľadávka č. 4: Alianz – Slovenská poisťovňa, a.s.. IČO: 00 151 700, so sídlom Dostojevského rad 4, 815
74 Bratislava – prihlásená vo výške 230,70 € - zistená suma 162,47 € - suma určená na uspokojenie 11,12 €.
5. Pohľadávka č. 5: BL Telecom collection, s.r.o., IČO: 47 150 513, so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
– prihlásená suma 422,82 € - zistená suma 337,46 € - suma určená na uspokojenie 22,84 €.

V Rimavskej Sobote, dňa 31.10.2017

JUDr. Marek Perdík, správca konkurznej podstaty

K036372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Štencel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 80, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/240/2017/S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/240/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Zachar, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas stránkových hodín
od 8:00 do 16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu
emailom: judr.zacharondrej@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 048/414 71 46, mobil: 0905 563 270

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

K036373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Štencel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 80, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/240/2017/S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/240/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ondrej Zachar., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na zloženie
kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi:
Účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1425856001/1111
IBAN: SK58 1111 0000 0014 2585 6001
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
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.
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.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
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.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu8b). Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
JUDr. Ondrej Zachar
správca

K036374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Štencel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 80, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/240/2017/S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/240/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved
„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“
"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables
"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"
"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"
Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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"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"
"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 Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Pavol
Štencel, nar. 05. 01. 1973, trvale bytom 966 01 Hliník nad Hronom, prechodne Sládkovičova 80, 974 05 Banská
Bystrica („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica,
č.k. 3OdK/2240/2017 zo dňa 17.10.2017, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 205/2017 zo dňa 26.10.2017
vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Ondrej Zachar, Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica.
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 čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 na adrese JUDr. Ondrej Zachar, Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, 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)
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, 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)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
In accordance with the Regulation of the European Parliament and the Council 2015/848 dated 20.05.2015
as the administrator of the debtor Pavol Štencel, born 05. 01. 1973, residence 966 01 Hliník nad Hronom,
alternative accommodation Sládkovičova 80, 974 05 Banská Bystrica (hereinafter referred to as the
“debtor”) I hereby declare that the debtor's assets were by order of the District Court of Banská Bystrica,
č. 3OdK/240/2017 dated 17.10.2017, published in Commercial Bulletin no. 205/2017 dated 26.10.2017
bankruptcy was declared and JUDr. Ondrej Zachar, Horná 65 / A, 974 01 Banská Bystrica.
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
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 on address JUDr. Ondrej Zachar, Horná
65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia, 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
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.
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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 can not be corrected or supplemented.
JUDr. Ondrej Zachar

K036375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 2002/27, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/19/2017 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/19/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka: Janka Marušková, nar. 12.08.1970, trvale bytom
Rudohorská 2002/27, adresa na doručovanie Majerská cesta 80, 974 11 Banská Bystrica, obchodné meno
Janka Marušková – JAJA, so sídlom Rudohorská 2002/27, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 43 008 275, v
zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
·

Iná pohľadávka

Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803
Celková prihlásená suma: 9 124,50 EUR
V Banskej Bystrici, dňa 31.10.2017
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty
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K036376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Dovala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 3974/22, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.1.1962
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/221/2017 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/221/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok
RESKON, k.s., správca dlžníka Milan Dovala, Severná 3974/22, 974 01 Banská Bystrica, nar. 23.01.1962,
obchodné meno Milan Dovala, s miestom podnikania Severná 3974/22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43552382
oznamuje zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok.
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 28 a § 167l upravuje prihlasovanie
pohľadávok prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze č. k. 4OdK/221/2017 dňa
19.09.2017.
Správcovi bola doručená dňa 31. 10. 2017 prihláška nezabezpečených pohľadávok nasledovne :
Veriteľ : POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
IČO: 35807598,
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka,
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Istina Úroky Úroky z omeškania Popl. z omeškania Náklady z uplatnenia Celková suma
3 792,00 € 1 862,60 €

1,95 €

150,00 €

5 806,55 €

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok
pod číslom 8.
Toto zverejnenie zápisu do zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich správca nemôže
celkom alebo čiastočne poprieť. Správca v ďalšom postupuje v zmysle § 167l odsek 5 ZKR a v lehote do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, zistí alebo poprie
prihlásenú pohľadávku.
RESKON, k.s., správca

K036377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Dovala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 3974/22, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.1.1962
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
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Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/221/2017 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/221/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na uplatnenie predkupného práva
RESKON, k.s., sídlo kancelárie Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, ako správca úpadcu Milan Dovala, nar.
23.01.1962, trvale bytom Severná 3974/22, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno: Milan Dovala, so sídlom
Severná 3974/22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43552382 ďalej len „Úpadca“), týmto vyzýva podielových
spoluvlastníkov nehnuteľností zapísaných v k. ú. Hnúšťa, na LV č. 2506, 1425, 1476, 1640, 1639, 1638,
1637, 1636, 1635,1634, 1590, 1547, 1483, 3143, 1560, 2097, 2949, 2545, 2583, 2584, 2547, 2546, 2098, 1824,
1757, 2269 zahrnutých do súpisu majetku Úpadcu a to
P.č.

Súpisová
majetku

1.

pozemok

P.č.

Súpisová
majetku

1.

pozemok

2.

pozemok

3.

pozemok

4.

pozemok

5.

pozemok

6.

pozemok

7.

pozemok

8.
9.
10.
11.

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

12. pozemok
13. pozemok
14. pozemok
15. pozemok
16. pozemok
17. pozemok
18. pozemok
19. pozemok
20. pozemok
21. pozemok
22. pozemok
23. pozemok
24. pozemok
25. pozemok

zložka

Popis
Trvalé
porasty

zložka

Štát Obec
trávnaté

Popis
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Orná pôda
Trvalé
porasty
Orná pôda
Trvalé
porasty
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé
porasty
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Orná pôda
Trvalé

trávnaté
trávnaté

trávnaté

trávnaté

trávnaté

trávnaté
trávnaté
trávnaté
trávnaté
trávnaté

trávnaté
trávnaté

LV

Parc. č.

Výmera v m2 Spoluvl. podiel

SK Hnúšťa Hnúšťa 2506 1399/4 3 246

Štát Obec
trávnaté

K.ú.

K.ú.

LV

Parc. č.

Výmera
m2

1/12

v

Súpisová
EUR

Spoluvlastn.
podiel

Súpisová hodnota v
EUR

1150

4200/23902000

0,04

SK Hnúšťa Hnúšťa 1476 2749/2

5944

2100/11951000

0,21

SK Hnúšťa Hnúšťa 1640 400/1

186

1/24

1,55

SK Hnúšťa Hnúšťa 1639 677

17915

5/576

62,20

SK Hnúšťa Hnúšťa 1638 676

7485

5/576

13,00

SK Hnúšťa Hnúšťa 1637 1299

1547

1/48

12,90

SK Hnúšťa Hnúšťa 1637 1300

2234

1/48

9,31

SK
SK
SK
SK

2395
2395
3188
3337

1/48
1/48
1/48
1/48

19,96
19,96
26,57
27,81

SK Hnúšťa Hnúšťa 1636 1301

3244

1/48

13,52

SK Hnúšťa Hnúšťa 1636 1302
SK Hnúšťa Hnúšťa 1636 1303

1788
7359

1/48
1/48

14,90
62,33

SK Hnúšťa Hnúšťa 1636 1304

3205

1/48

13,35

SK Hnúšťa Hnúšťa 1636 1399/6

1398

1/48

5,83

SK Hnúšťa Hnúšťa 1636 1400/2

363

1/48

1,51

SK Hnúšťa Hnúšťa 1636 1400/4

334

1/48

1,39

SK Hnúšťa Hnúšťa 1636 1468/2

1469

1/48

6,12

SK Hnúšťa Hnúšťa 1636 1575/3
SK Hnúšťa Hnúšťa 1636 1575/4
SK Hnúšťa Hnúšťa 1636 1641/7

316
317
873

1/48
1/48
1/48

2,63
2,64
7,28

SK Hnúšťa Hnúšťa 1635 386/1

1944

5/192

10,12

SK Hnúšťa Hnúšťa 1635 791

4115

5/192

21,43

SK Hnúšťa Hnúšťa 1635 867/4

1421

5/192

14,80

Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa

1636
1636
1636
1636

582/2
582/3
865/7
1158/5

trávnaté
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27,05

SK Hnúšťa Hnúšťa 1425 1685

Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa

hodnota
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26. pozemok
27. pozemok
28.
29.
30.
31.

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

32. pozemok
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

44. pozemok
45. pozemok
46. pozemok
47. pozemok
48. pozemok
49. pozemok
50. pozemok
51. pozemok
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

60. pozemok
61.
62.
63.
64.
65.
66.

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

67. pozemok
68. pozemok
69. pozemok
70. pozemok
71. pozemok
72.
73.
74.
75.

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

Trvalé
trávnaté
SK
porasty
Trvalé
trávnaté
SK
porasty
Orná pôda
SK
Orná pôda
SK
Orná pôda
SK
Orná pôda
SK
Trvalé
trávnaté
SK
porasty
Orná pôda
SK
Orná pôda
SK
Orná pôda
SK
Orná pôda
SK
Ostatné plochy
SK
Orná pôda
SK
Orná pôda
SK
Orná pôda
SK
Orná pôda
SK
Orná pôda
SK
Orná pôda
SK
Trvalé
trávnaté
SK
porasty
Trvalé
trávnaté
SK
porasty
Orná pôda
SK
Trvalé
trávnaté
SK
porasty
Orná pôda
SK
Trvalé
trávnaté
SK
porasty
Trvalé
trávnaté
SK
porasty
Trvalé
trávnaté
SK
porasty
Lesné pozemky
SK
Lesné pozemky
SK
Lesné pozemky
SK
Lesné pozemky
SK
Lesné pozemky
SK
Lesné pozemky
SK
Lesné pozemky
SK
Lesné pozemky
SK
Trvalé
trávnaté
SK
porasty
Lesné pozemky
SK
Lesné pozemky
SK
Lesné pozemky
SK
Lesné pozemky
SK
Lesné pozemky
SK
Lesné pozemky
SK
Zastav. plochy a
SK
nádvoria
Trvalé
trávnaté
SK
porasty
Zastav. plochy a
SK
nádvoria
Trvalé
trávnaté
SK
porasty
Trvalé
trávnaté
SK
porasty
Lesné pozemky
SK
Lesné pozemky
SK
Orná pôda
SK
Orná pôda
SK
Trvalé
trávnaté
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Hnúšťa Hnúšťa 1635 1294/1

3577

5/192

18,63

Hnúšťa Hnúšťa 1635 1295/2

754

5/192

3,93

Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa

582/1
865/6
867/5
1158/3

2395
2499
3026
8342

1/48
1/48
1/48
1/48

19,96
20,83
25,22
69,52

Hnúšťa Hnúšťa 1634 1467/1

1469

1/48

6,12

Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa

317
873
873
6440
856
5585
144
113
748
140
52015

1/48
1/48
1/48
4200/23902000
4200/23902000
4200/23902000
4200/23902000
4200/23902000
4200/23902000
4200/23902000
4200/23902000

2,64
7,28
7,28
0,45
0,15
0,39
0,01
0,01
0,05
0,01
3,66

515

4200/23902000

0,02

Hnúšťa Hnúšťa 3143 1406/101 41845

4200/23902000

0,15

Hnúšťa Hnúšťa 3143 1687/2

14354

4200/23902000

1,01

Hnúšťa Hnúšťa 3143 1689/2

248

4200/23902000

0,01

Hnúšťa Hnúšťa 1560 1686/1

1831

4200/23902000

0,13

Hnúšťa Hnúšťa 1560 1689/1

1226

4200/23902000

0,04

Hnúšťa Hnúšťa 2097 1690/1

40

4200/23902000

0,01

Hnúšťa Hnúšťa 2097 1690/2

4071

4200/23902000

0,14

Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa

19705
11293
721
75332
1777
372114
467528
4021

4200/23902000
50/98800
50/98800
50/98800
50/98800
50/98800
50/98800
50/98800

5,20
8,57
0,55
57,14
1,35
282,25
354,62
3,05

Hnúšťa Hnúšťa 2545 1684/4

1104

4200/11951000

0,08

Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa

371917
8656
13793
12953
5030
667971

2/3852
2/3852
2/3852
2/3852
2/3852
2/3852

289,65
6,74
10,74
10,09
3,92
520,23

Hnúšťa Hnúšťa 2584 2786/2

53

2/3852

0,08

Hnúšťa Hnúšťa 2547 2532

6149

4200/23902000

0,22

Hnúšťa Hnúšťa 2546 1684/103 13

4200/23902000

0,01

Hnúšťa Hnúšťa 2098 1700

3899

4200/23902000

0,14

Hnúšťa Hnúšťa 2098 1701

3075

4200/23902000

0,11

Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa

322536
118947
458
49

4200/23902000
4200/23902000
4200/23902000
4200/23902000

85,01
31,35
0,03
0,01

Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa

Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa

1634
1634
1634
1634

1634
1634
1634
1590
1547
1483
1483
1483
1483
1483
1483

1575/2
1641/5
1641/6
1687/1
2531
1686/2
1687/3
1687/4
1691
1693/1
1693/2

Hnúšťa Hnúšťa 3143 2398/1

Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa

Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa

Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa

2097
2949
2949
2949
2949
2949
2949
2949

2583
2584
2584
2584
2584
2584

2098
2098
1824
1824

1749/103
838
850
869
1119
1135
1749/1
2315

1919
1926
1935
1938/2
1938/3
2025

1749/2
1749/3
1684/1
1684/2
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Hnúšťa Hnúšťa 1757 2533/1

11957

4200/23902000

0,42

Hnúšťa Hnúšťa 1757 2533/5

3

4200/23902000

0,01

Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa

57591
8330
38115
721
17899
13088
11215

50/98880
50/98880
50/98880
50/98880
50/98880
50/98880
50/98880

43,68
6,32
28,91
0,55
13,58
9,93
8,51
2342,06

Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa
Hnúšťa

2269
2269
2269
2269
2269
2269
2269

1993
1997
2016/1
2016/2
2033
2266
2311

na uplatnenie predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu Úpadcu vo výškach uvedených v tabuľke
súpisu majetku so súpisovou hodnotou spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: v celkovej výške 2 369,11 EUR, a to
do 60 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
V prípade, ak nedôjde k uplatneniu predkupného práva a predaju majetku žiadnemu zo spoluvlastníkov, bude
spoluvlastnícky podiel Úpadcu na nehnuteľnostiach speňažovaný v konkurze.
RESKON, k.s., správca

K036378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kánová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 68/26, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/5/2017 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/5/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Stela Chovanová, sídlo kancelárie: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca dlžníka Magdaléna Kánová,
nar. 14.12.1958, trvale bytom Československej armády 68/26, 977 01 Brezno, adresa na doručovanie
Clementisova 14, 977 01 Brezno, v konaní o oddlženie dlžníka konkurzom, vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica, spis. zn.: 3OdK/5/2017, týmto v zmysle § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej 45 dňovej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky veriteľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.,
Pribinova 25, 824 96 Bratislava, SR, IČO: 35 792 752, ktorý si prihlásil pohľadávky v celkovej sume 838,12 €.
Vyššie uvedené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo 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.

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

246

Obchodný vestník 211/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2017

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.

K036379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Sakarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vislava 19, 090 21 Vislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/150/2017- S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/150/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

JUDr. Vladimír Šatník, sídlo kancelárie. ul. Mierová 64/2, 066 01 Humenné, týmto ako správca konkurznej
podstaty vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Lenka Sakarová nar. 02.10.1974, trvale bytom 090
21 Vislava 19, oznamujem, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. a ustanovenia §85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z., že do správcovského spisu sp. zn. 2OdK/150/2017 S759 možno nahliadať v sídle
kancelárie správcu a to počas stránkových hodín v pracovných dňoch Po-Pia od 08.30 hod. do 11.30 hod. a od
12.30 hod do 15.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu za účelom ich zapísania do poradovníka
pre nahliadanie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo telefonicky na tel. č. 0917
428 373.

JUDr. Vladimír Šatník, správca

K036380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Sakarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vislava 19, 090 21 Vislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/150/2017- S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/150/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom

Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 ako správca dlžníka : Lenka Sakarová nar.
02.10.1974, 090 21 Vislava 19 (ďalej len "Dlžník") Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov č.
2OdK/150/2017 bol na dlžníka vyhlásený konkurz.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of may 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor : Lenka Sakarová nar. 02.10.1974, 090 21 Vislava 19, (hereinafter only
"Debtor") I am obligated to inform you that with the resolution of District Court in Prešov No.
2OdK/150/2017, bankruptcy procedure was declared on the Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 208/2017 dňa 31.10.2017
a nadobudlo právoplatnosť dňa 01.11.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz.

This resolution of the District Court in Prešov was published in Commercial Bulletin No. OV 208/2017 on
31th of october 2017 and became valid on 1st of november 2017. The bankruptcy procedure was declared
as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: JUDr.
Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066 01 Humenné, Slovenská republika a v jednom rovnopise na
Okresnom súde Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov k sp. zn. 2OdK/150/2017. Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr,
na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
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 uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. 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. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy to the bankruptcy trustee : JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066
01 Humenné, Slovak republic and also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080
42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 2OdK/150/2017. Applications that will not be delivered in time will
be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will not be able to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge
their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose
claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who have a claim
against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of
debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filled in a special registration form
and fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and application will be ignored. The creditor must fulfill in the application of his claim the
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with
securities also fill in the application form which has to provide information about the secured amount,
kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the application form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the
EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim sill be determined by liquidator
according to the reference exchange rate set and published on the day of the opening of insolvency
proceedings by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency
which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim will be determined by liquidator with professional diligence. Documents
containing the information provided in the application of the claim have to be enclosed to the application
form of the claim. In case that a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch
office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial
Journal. Application form, which was delivered to liquidator or District court cannot be corrected or
amended.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.

This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor´s list of
commitments.

JUDr. Vladimír Šatník, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Vladimír Šatník, Bankruptcy trustee

K036381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antonín Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov 807, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.9.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/149/2017 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/149/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Antonín Kollár, nar. 05.09.1964, trvale bytom: Veľký Slavkov 807, 059 91 Veľký
Slavkov, sp. zn.: 1OdK/149/2017

1. Nehnuteľnosť - parcela E KN 1077 orná pôda o výmere 2266 m2, nachádzajúca sa v kat. úz. Poprad,
obec: Poprad, okres: Poprad, zapísaná na LV 5073 pod B 8 v spoluvlastníckom podiele 1/32. Súpisová
hodnota 15,18 Eur.
2. Nehnuteľnosť - parcela E KN 3073/2 ostatné plochy o výmere 770 m2, nachádzajúca sa v kat. úz. Poprad,
obec: Poprad, okres: Poprad, zapísaná na LV 5073 pod B 8 v spoluvlastníckom podiele 1/32. Súpisová
hodnota 111,65 Eur.
3. Nehnuteľnosť - parcela E KN 3074 orná pôda o výmere 1195 m2, nachádzajúca sa v kat. úz. Poprad,
obec: Poprad, okres: Poprad, zapísaná na LV 5073 pod B 8 v spoluvlastníckom podiele 1/32. Súpisová
hodnota 173,27 Eur.
4. Iná majetková hodnota - 25% obchodný podiel v obchodnej spoločnosti PM-BUILDING s. r. o., so sídlom:
Kapitulská 6, 917 01 Trnava, IČO: 44 386 281, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka č: 22517/T, ktorý obchodný podiel predstavuje majetkovú hodnotu v celkovej výške
1.250,- eur. Súpisová hodnota 1.250,- eur.
5. Iná majetková hodnota – Preddavok vo výške 500,- eur na základe Uznesenia Okresného súdu Prešov
sp. zn.: 1OdK/149/2017-26 zo dňa 30.10.2017. Súpisová hodnota 500,- eur.
V Bardejove, dňa 31.10.2017
JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca

K036382
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:
Staré Grunty 216, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2017 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2017
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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Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o priebehu prvého zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka KALITEK SLOVAKIA, s.r.o.,
so sídlom Radničné námestie 10, 085 01 Bardejov, IČO: 36 239 631, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 35041/P (ďalej aj ako: „dlžník“)
Dátum:

27.10.2017

Čas:

11:30

Miesto:

Hotel Beliér, Jarková 1, 080 01 Prešov

Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. Aliplast Sp. z o.o., NIP: 946-23-54-607
v.z. PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o., poverená JUDr. Martina Labancová
2. Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930
Mgr. Radoslav Pereksta, poverený zamestnanec
3. GU SLOVENSKO, s.r.o., IČO: 35 793 708
v.z. JÁNSKÝ & PARTNERS, s.r.o., poverený Mgr. Ondrej Varga

Ďalší prítomní:
1. správca dlžníka – RK Správca, k. s., IČO: 47 257 041
Mgr. Branislav Ujvári, komplementár
2. dlžník KALITEK - SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 239 631
Ing. Ivan Rišica, konateľ

Program prvého zasadnutia veriteľského výboru
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Hlasovanie o predĺžení lehoty na predloženie návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
4. Záver

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal zvolal správca dlžníka (ďalej aj ako: „zvolávateľ“) v zmysle § 128 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
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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neskorších predpisov (ďalej aj ako: „ZKR“). V zmysle § 128 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný, ak
je prítomná väčšina jeho členov, pričom každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Zvolávateľ skonštatoval,
že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 3 členovia veriteľského výboru, t.j. veriteľský výbor je
uznášaniaschopný.
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Zvolávateľ požiadal členov veriteľského výboru, aby si zvolili predsedu veriteľského výboru, pričom za predsedu
veriteľského výboru navrhol zvoliť veriteľa Členovia veriteľského výboru navrhli na predsedu veriteľského výboru
veriteľa Aliplast Sp. z o.o., NIP: 946-23-54-607.
Na to sa pristúpilo k hlasovaniu:
Za -

3 hlasy (Aliplast Sp. z o.o., Tatra banka, a.s., GU SLOVENSKO, s.r.o.)

Proti -

0 hlasov

Zdržal sa – 0 hlasov
Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor nasledovné uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka KALITEK - SLOVAKIA, s.r.o. s počtom hlasov 3 zvolil za predsedu
veriteľského výboru veriteľa Aliplast Sp. z o.o., NIP: 946-23-54-607.
3. Hlasovanie o predĺžení lehoty na predloženie návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
Veriteľskému výboru bola predložená a odprezentovaná žiadosť dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru o 60 dní. Dlžník odôvodnil svoju žiadosť tým, že pre posúdenie
štruktúry veriteľov a pohľadávok je nutné zohľadniť prípadné podania incidenčných žalôb, pričom lehota na ich
podanie časovo koliduje so zákonnou lehotou na predloženie reštrukturalizačného plánu. Následne predseda
veriteľského výboru navrhol prijatie uznesenia v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka KALITEK - SLOVAKIA, s.r.o. v zmysle § 143 ZKR predlžuje lehotu
dlžníkovi na predloženie reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní.“
Na to sa pristúpilo k hlasovaniu:
Za -

3 hlasy (Aliplast Sp. z o.o., Tatra banka, a.s., GU SLOVENSKO, s.r.o.)

Proti -

0 hlasov

Zdržal sa – 0 hlasov
Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie č. 2:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka KALITEK - SLOVAKIA, s.r.o. v zmysle § 143 ZKR predlžuje lehotu
dlžníkovi na predloženie reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní.“
Veriteľský výbor sa stotožnil s odôvodnením žiadosti Dlžníka na predĺženie lehoty, a to z dôvodu, že pre
posúdenie štruktúry veriteľov a pohľadávok je nutné zohľadniť prípadné podania incidenčných žalôb, pričom
lehota na ich podanie časovo koliduje so zákonnou lehotou na predloženie reštrukturalizačného plánu.
4. Záver
Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil predseda veriteľského výboru o 11:45 hod., ktorý prítomným
poďakoval za ich účasť.

V Prešove dňa 27.10.2017
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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Aliplast Sp. z o.o.
predseda veriteľského výboru
v.z. PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.
JUDr. Martina Labancová

K036383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karsa Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sov. hrdinov 241/25, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/53/2017 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/53/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu doručení prihlášky a o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej
lehote do zoznamu pohľadávok
JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, správca úpadcu: Roman Karsa, nar.
31.05.1982, bytom Sov. hrdinov 241/25, 089 01 Svidník, SR týmto oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o.,
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 v celkovej prihlásenej sume vo výške 471,20,- €.
V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola
prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 48.

JUDr. Martin Kirňak, 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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K036384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Maliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lanškrounská 2501/1A, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/40/2017 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/40/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Renáta Maliková, nar. 20.11.1971, bytom Lanškrounská 2501/1A, 060 01
Kežmarok, ustanovená uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 28.06.2017, sp. zn.: 2OdK/40/2017-39, týmto
v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje nasledovné:
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR: „Správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámení v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i
ZKR nezisil žiadny majetok dlžníka a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ust. §
167v ods.1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Renáta Maliková, nar. 20.11.1971, bytom
Lanškrounská 2501/1A, 060 01 Kežmarok, končí.
V Prešove, dňa 31.10.2017

JUDr. Stela Wildeová
správca

K036385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skalková Stanislava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 37, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/60/2017 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/60/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Stanislava Skalková, nar. 05.03.1983, trvale bytom Laborecká 37, 066 01
Humenné, ustanovená uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 24.07.2017, sp. zn.: 2OdK/60/2017-21, týmto v
zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje nasledovné:
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR: „Správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámení v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i
ZKR nezisil žiadny majetok dlžníka a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ust. §
167v ods.1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Stanislava Skalková, nar. 05.03.1983, trvale
bytom Laborecká 37, 066 01 Humenné, končí.
V Prešove, dňa 31.10.2017

JUDr. Stela Wildeová
správca

K036386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Farbarik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kláštorná 667/30, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2016 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu Ján Farbarik, nar. 29.10.1973, Kláštorná 667/30, 094 31
Hanušovce nad Topľou, sp. zn.: 1K/8/2016 o novú súpisovú zložku:

1. Iná majetková hodnota – Nevyčerpaná časť preddavku – Uznesenie Okresného súdu Prešov, sp. zn.:
1K/8/2016-112 zo dňa 30.10.2017. Súpisová hodnota 663,88 eur.

V Bardejove, dňa 31.10.2017

K036387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubčiak Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 143, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2016 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY.
1. Všeobecná časť

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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Zverejnením uznesenia v OV 50/2016 sp.zn: 2K/7/2016- 95 dňa 14.03.2016 som bol ustanovený Okresným
súdom v Prešove do funkcie správcu dlžníka Miloš Jakubčiak nar. 31.8.1967 , bytom Budovateľská 143
,058 01 Poprad - Spišská Sobota

Návrh na vyhlásenie konkurzu podal dlžník.

Do konkurzu si prihlásili pohľadávky nižšie uvedení veritelia:
Veriteľ
CONCUMER FINANCE OLDING a.s.
ČSOB a.s.
Celkom

Prihlásené
Pohľadávky
8.302,36 €
3,918,64 €
12.221,00 €

Zistená
Suma
8.302,36 €
3,918,64 €
12,221,00 €

Popreté
pohľadávky
0€
0€
0€

Súpis všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
súp. č.
1.

Druh
Finančné prostriedky

Suma.
5.457,00 €

OV
94/2017

zo dňa
18.5.2017

V Obchodnom vestníku č. 84/2016 bolo dňa 3.6.2016 uverejnené zvolanie prvej schôdze veriteľov. Schôdza
nebola uznášania schopná preto zástupcom veriteľov v zmysle §39 ZKR je súd.
Dňa 18.5.2017 bolo v Obchodnom vestníku č. 94/2017 zverejnené Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate spolu so zámerom zostaviť konečný rozvrh.
Do kancelárie správcu neboli doručené v zákonnej lehote žiadne námietky poradia pohľadávok proti podstate.
2. Rozvrhová časť
a. príjmová časť.
Speňaženie všeobecnej podstay vo výške 10.535,70 €.
- nespotrebovaná časť preddavku: 663,88 €
- finančná hotovosť: 1660,00 €
- speňaženie všeobec podstaty: 8211,82 €
- všeobecná podstata celkom : 10.535,70 €.
- Spolu výťažok v celkovej výške 10.535,70 €.
b. výdavková časť.
Ďalej boli počas konkurzu uspokojené pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 5.206,40 € v súlade s §87
ZKR, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu za obdobie od vyhlásenia konkurzu ku dňu podania návrhu konečného rozvrhu výťažku.
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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Spolu suma uspokojených pohľadávok proti všeobecnej podstate podstate vo výške 5.206,40 €.
V rámci rozvrhu bude vyplatená :
- Odmena správcu z výťažku vo výške 1.357,13 €
- Súdny poplatok vo výške 0,2% z výťažku zahrnutej do podstát vo výške 21,07 €
Spolu výdavky celkom vo výške 6.584,60 €.
Suma na uspokojenie veriteľov zo všeobecnej podstaty : 3.950,80 €
Rozdelenie výťažku nezabezpečených veriteľov:
Veritelia

Prihlásené pohľadávky

Zistená suma Popretá suma %miery uspokojenia

CONCUMER FINANCE OLDING a.s
ČSOB a.s.
Celkom

8.302,36 €
3,918,64 €
12.221,00 €

8.302,36 €
3,918,64 €
12.221,00 €

0€
0€

32,328
32,328
32,328

Suma
na rozdelenie
2.683,99 €
1.266,81 €
3.950,80 €

V zmysle §101 ods. 1 ZKR správca žiada zástupcu veriteľov o schválenie konečného rozvrhu výťažku v lehote
15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného výťažku v Obchodnom vestníku,

V Humennom dňa 4.8.2017 Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca
Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K036388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kakur
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1213/108, 064 01 Stará Ľubovňa - Podsadek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1950
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/151/2017 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/151/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Štefan Kakur, nar.
27.11.1950, bytom Podsadek 1213/108, 064 01 Stará Ľubovňa - Podsadek, Slovenská republika oznamujeme, že
bol na majetok úpadcu uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn. 2OdK/151/2017 zo dňa 25.10.2017
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 208/2017 zo dňa 31.10.2017 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu
bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankrupt Štefan Kakur, born 27.11.1950, res. Podsadek 1213/108, 064 01 Stará Ľubovňa - Podsadek, Slovak
Republic, our duty is to inform you, that District Court Prešov, No. 2OdK/151/2017 on the 25.10.2017 and
promulgated in the Commercial bulletin No. 208/2017 from 31.10.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed our company as the legal guardian 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 wirh the provision § 199 sec. 9 BRA.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 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 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; in one counterpart delivers the creditors
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, 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
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 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).
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 truste, 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.

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., trustee
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K036389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodnár Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 2443/15, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1975
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/147/2017 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/147/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad
Topľou - správca konkurznej podstaty dlžníka: Miloš Bodnár, nar.: 09.11.1975, bytom: Vajanského 2443/15,
069 01 Snina, (ďalej len „Dlžník “) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp.zn.
2OdK/147/2017, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im
správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o
správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných
pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: Námestie
slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 915 905 760,
alebo elektronicky na e-mailovej adrese: office@ikskonkurzy.sk
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, komplementár

K036390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodnár Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 2443/15, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1975
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/147/2017 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/147/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S
1818, so sídlom kancelárie Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou ako konkurzný správca dlžníka:
Miloš Bodnár, nar.: 09.11.1975, bytom: Vajanského 2443/15, 069 01 Snina, týmto v súlade s ustanovením §
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 číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za
účelom popretia pohľadávok. 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.
Číslo účtu/ IBAN: IBAN: SK67 0200 0000 0037 0988 9453
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vedený vo VÚB, a.s.
Variabilný symbol: 21472017
Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje ( poznámka): Miloš Bodnár, kaucia popretia pohľadávky 2OdK/147/2017
Vo Vranove nad Topľou, dňa 31.10.2017
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s, správca
Ing. Maroš Semko, komplementár

K036391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodnár Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 2443/15, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1975
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/147/2017 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/147/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
20.10.2017, č.k. 2OdK/147/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 26.10.2017, bol vyhlásený konkurz na
majetok Miloš Bodnár, nar.: 09.11.1975, bytom: Vajanského 2443/15, 069 01 Snina, (ďalej len „dlžník“) Toto
uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2017. V zmysle Nariadenia a ZKR ako
správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so
sídlom: Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika k číslu konania 2OdK/147/2017. V
zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
1. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
2. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
3. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
4. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
5. povaha pohľadávky;
6. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
7. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
8. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. 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.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
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.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
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. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
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. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
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.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, komplementár

Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged
to
inform
you
that
based
on
the
resolution
of
the
District
court Prešov from 20th of October 2017, file No. 2OdK/147/2017 published in Commercial Journal on 26th of
October 2017, the bankruptcy was declared on the estate of debtor Miloš Bodnár, nar.: 09.11.1975, bytom:
Vajanského 2443/15, 069 01 Snina, (hereinafter only “debtor”). This resolution of the District court Prešov
became valid on 27th of October 2017. The bankruptcy was declared as of this date. According to the Regulation
and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address I.K.S. konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s., správca, Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovak Republic to the file
No. 2OdK/147/2017. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using
the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading
Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its
claims another way, application must contain dates below:
1. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
2. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
3. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
4. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
5. the nature of the claim;
6. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
7. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
8. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
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Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., trustee
Ing. Maroš Semko, general partner

K036392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Mindoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 711/19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 72/2015 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
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1K 72/2015
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením OS Prešov, č. 1K 72/2015 z 15.12.2015, zverejneným v OV č. 244/2015 dňa 21.12.2015 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Andrea Mindoková, anr. 7.6.1979, Partizánska 711/19, Poprad a bol som
ustanovený za správcu.
Zistený majetok úpadcu bol zapísaný ako súpisové položky všeobecnej podstaty č. 1 – 10 v celkovej súpisovej
hodnote 6.235,19 €. Súpis podstaty bol zverejnený v OV č. 32/2016 dňa 17.2.2016, OV č. 167/2016 dňa
30.8.2016, OV č. 86/2017 dňa 5.5.2017, 98/2017 dňa 24.5.2017 a predstavuje nespotrebovanú časť preddavku,
finančný dar , hnuteľné veci, a zrážky zo mzdy, zostatok na účte, preplatok z ročného zúčtovania dane za r. 2015
a 2016, finančné prostriedky v PSS, cenné papiere, daňový bonus.
Súpisová položka č. 8 – cenné papiere – 15 ks - Inžiniersko ekologické stavby a.s. Poprad - boli vylúčené a
vylúčenie zverejnené v OV č. 150/17 dňa 7.8.2017. K vylúčeniu došlo po neúspešnom pokuse o speňaženie na
základe záväzného pokynu z 29.5.2017.
Súpisové položky č. 3 – hnuteľné veci a č. 7 – finančné prostriedky v PSS, boli v BSM a boli vysporiadané
súdnym zmierom, uznesením OS Prešov, č.k. 15C 124/2016 zo 16.2.2017.
Spísaný majetok, súp. pol. 1-2, 4-7, 9-10 bol speňažený pripísaním na účet správcu a súp. pol. č. 3 – hnuteľné
veci – kúpnou zmluvou zo 7.6.2017, na základe záväzného pokynu z 19.5.2017.
Zapísaný majetok všeobecnej podstaty – súpisové položky 1-10 - bol speňažený
s.p. 1- SH - 663,88 €, nespotrebovaný preddavok - výťažok - 663,88 €
s.p. 2 - SH - 1.000,00 €, finančný dar - výťažok - 1.000,00 €
s.p. 3 - SH - 1.130,00 €, hnuteľné veci - výťažok - 1.130,00 €
- televízor ORAVA LED, r.v. 2013, 170,- EUR
- digitálny fotoaparát, r.v. 2006, 210,- EUR
- kombinovaný sporák, r.v. 2012, 190,- EUR
- X BOX - play station, r.v. 2014, 150,- EUR
- dámske hodinky, r.v. 2012, 100,- EUR
- dámsky bicykel, r.v. 2013, 190,- EUR
- tablet, r.v. 2014, 70,- EUR
- tablet, r.v. 2012, 50,- EUR
s.p. 4 - SH - 847,79 €, zrážky zo mzdy (01/16 – 09/17) - výťažok - 847,79 €
s.p. 5 - SH - 43,24 €, zmluva o zriadení účtu – zostatok - výťažok - 43,24 €
s.p. 6 - SH - 124,40 €, preplatok z ročného zúčtovania r. 2015 - výťažok - 124,40 €
s.p. 7 - SH - 1.333,35 €, fin. prostriedky v PSS - výťažok - 1.358,33 €
s.p. 9 - SH - 209,24 €, preplatok z RZ za r. 2016 - výťažok - 209,24 €
s.p. 10 - SH - 385,38 €, daňový bonus r. 2016 - výťažok - 385,38 €
spolu výťažok : 5.762,26 €
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Počas konkurzu vznikli pohľadávky proti podstate vo výške 907,80 € v členení :
- poštovné - 26,20 €
- cestovné - 83,46 €
- kancelárske potreby - 40,14 €
- poplatky banke - 30,85 €
- mzdové náklady (mzda, poistné a daň) - 46,47 €
- súčinnosť bankám - 16,80 €
- paušálna odmena správcu - 663,88 €
Pohľadávky proti podstate boli priradené k všeobecnej podstate.
Súdny poplatok z výťažku všeobecnej podstaty je 11,50 € (0,2%).
Do konkurzu boli prihlásené pohľadávky piatich veriteľov v celkovej výške 28.617,47 €, zapísané do zoznamu
pohľadávok, ktorý bol v zákonnej lehote dňa 15.3.2016 doručený súdu. Zapísané pohľadávky boli zistené vo
výške 28.205,99 € a boli prihlásené ako nezabezpečené pohľadávky a budú uspokojené z rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty podľa §94 ZKR.
V OV č. 161/2017 dňa 22.8.2017 bol zverejnený zámer správcu zostaviť rozvrh a oznámenie o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate. Nikto z oprávnených podľa §96 ods. 3 ZKR nepodal námietku proti poradiu
pohľadávok proti podstate.
Rozvrhová časť :
Podľa § 13 ods. 1 vyhl. 665/2005 Z.z. za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena
určená ako percento z výťažku. Podľa ods. 2 výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma
priradená k dotknutej súpisovej zložke ako výťažok zo speňaženia podliehajúci konkurzu podľa zásad ust. § 91
ods. 4 zákona znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej podstaty.
Výpočet odmeny správcu zo speňaženia všeobecnej podstaty (§17, 20 vyhl.):
nespotrebovaný preddavok - výťažok - 663,88 €, odmena - 96,54 €
finančný dar - výťažok - 1.000,00 €, odmena - 50,00 €
hnuteľný majetok - výťažok - 1.130,00 €, odmena - 143,60 €
zrážky zo mzdy - výťažok - 847,79 €, odmena - 122,29 €
zostatok na účte - výťažok - 43,24 €, odmena - 6,79 €
preplatok z RZ - výťažok - 124,40 €, odmena - 18,96 €
fin. prostriedky v PSS - výťažok - 1.358,33 €, odmena - 193,77 €
preplatok z RZ - výťažok - 209,14 €, odmena - 31,67 €
daňový bonus - výťažok - 385,38 €, odmena - 57,55 €
SPOLU odmena : 721,17 €
ROZVRH :
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Výťažok spolu - 5.762,26 €
- odmena správcu zo speňaženia - 721,17 €
- súdny poplatok – 0,2% - 11,50 €
- pohľadávky proti všeobecnej podstate - 907,80 €
- rezerva na ukončenie konkurzu - 20,00 €
- paušálna náhrada za vedenie kancelárie podľa §24b, písm. e) vyhl. 665/2005 Z.z. za 03-11/2017, t.j. 9 x 100,- €
- 900,00 €
k výplate veriteľom 3.201,79 €
v pomere 11,3514 % zo sumy zistených pohľadávok jednotlivým nezabezpečeným veriteľom
1, BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. Bratislava - 2.113,77 €
2, Fáberová Ľubica, Poprad - 306,38 €
3, POHOTOVOSŤ, s.r.o. Bratislava - 598,14 €
4, PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. - 183,50 €
Podľa § 101 ZKR po úplnom speňažení majetku, zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení
popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok, podliehajúci konkurzu,
správca bezodkladne pripraví konečný rozvrh výťažku. Na ten účel správca zverejní v OV návrh konečného
rozvrhu a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na schválenie. Návrh pred zverejnením
doručí členom VV.
Návrh bol pred zverejnením v OV zaslaný zástupcovi veriteľov.
V súlade s cit. ust. určujem lehotu 30 dní od zverejnenia rozvrhu v OV na schválenie návrhu rozvrhu.
Poučenie : Podľa § 101 ods. 1 ZKR môže zástupca veriteľov schváliť návrh konečného rozvrhu alebo neschváliť
v lehote 30 dní od zverejnenia v OV. V prípade, že zástupca veriteľov návrh rozvrhu neschváli, požiada správca o
schválenie súd. Po schválení rozvrhu pristúpi správca k uspokojeniu pohľadávok veriteľov podľa schváleného
rozvrhu.
V prípade záujmu veriteľov o nahliadnutie do návrhu rozvrhu výťažku, možno tak urobiť po dohode termínu so
správcom na tel. č. 051/7598331, resp. mailovej adrese : tarabcak@centrum.sk.
Správca vyzýva veriteľov, aby oznámili správcovi číslo účtu a VS, na ktorý im má byť poukázaná suma z rozvrhu.

K036393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milčák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnica 16, 065 33 Lesnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1958
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Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/142/2017 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/142/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská
republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Milčák, nar. 06.03.1958, trvale bytom
065 33 Lesnica 16, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Reimanova 9, 080 01 Prešov, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod. - 12,00 hod. a od 13,00
hod. - 15,00 hod.

Termín preštudovania spisu sa vopred dohaduje u správcu na tel. č.: 0917 500 895.

Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd,
účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné
v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka Ján Milčák

K036394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milčák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnica 16, 065 33 Lesnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1958
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/142/2017 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/142/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská
republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Milčák, nar. 06.03.1958, trvale bytom
065 33 Lesnica 16, týmto oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn. 3OdK/142/2017 vedenom na
Okresnom súde Prešov, podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
bankový účet za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Kauciu vo výške 350 eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v
ČSOB, a. s. SK74 7500 0000 0040 1919 7497, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 31422017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka Ján Milčák

K036395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milčák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnica 16, 065 33 Lesnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1958
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/142/2017 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/142/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny !
Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines !
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.05.2015
ako správca dlžníka: Ján Milčák, nar. 06.03.1958, trvale bytom 065 33 Lesnica 16, (ďalej len „Dlžník“), Vám
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 3OdK/142/2017 zo dňa 19.10.2017, bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom
kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 47 166 142 bola ustanovená do funkcie
správcu konkurznej podstaty Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV
205/2017 dňa 26.10.2017.
As the bankruptcy trustee of the debtor, according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings, we are obliged to inform you
that with the resolution of the District Court Prešov, proc. No. 3OdK/142/2017, dated on October 10th, 2017
bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets: Ján Milčák, born on March 3rd 1958,
residence at 065 33 Lesnica No. 16, (hereinafter only „the Debtor”). Our company Slovenská konkurzná a
reštrukturalizačná, k. s. , Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovak Republic, company identification No.: 47
166 142, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was
published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 205/2017 dated on October 26th, 2017.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2017 Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
The resolution of the District Court Prešov came into force on October 27th, 2017. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

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 len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Slovenská
konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, spis. zn.
3OdK/142/2017.
According to the Bankruptcy and Restructuring Act No. 7/2005 Coll. (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the Debtor are required to file a claim within the basic subscription period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy
trustee to the address Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., Reimanova 9, 080 01 Prešov,
Slovak Republic, to the proc. No. 3OdK/142/2017.
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V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, 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
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or
name and the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the
principal and the interests, and the interests divided according the legal cause; there is required special
registration form which has to be filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be
found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which
extent, or alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his
accountings (§ 29 sec. 6 BRA) is determined in the application form by the creditor which is an
accounting unit.

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.
Anyone who might demand the exclusion of a property from inventory for a restriction of ownership, may
claim their rights in bankruptcy by applying in the same way as the security lien would apply. Such a
creditor mandates a debtor´s trustee to perform the stocktaking and to monetize the property with a
restriction of ownership. The position of such creditor shall be governed by an appropriate provisions
governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 BRA)
Previous section is applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor
for definite period, with an intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29
sec. 10 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
It’s not possile to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured
debtor in former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question as well.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. 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
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in
the registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or
the residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the
Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva 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.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed
shall not be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim
submitted to the bankruptcy trustee after the deadline, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the
lodged claims.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of
the schedule in the Commercial Gazette.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.

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.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the Debtor.

Prešov, October 30th 2017
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka / debtor´s trustee,
Ing. Pavol KUBALA, PhD., komplementár spoločnosti / unlimited partner

K036396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šima Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Botanická 10, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/97/2017 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/97/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu úpadcu Peter Šima, nar.
17.11.1972, trvale bytom Botanická 10, 080 01 Prešov, SR (ďalej len „úpadca“), týmto oznamuje, že zverejnením
Doplnenia súpisu majetku konkurznej podstaty o novú súpisovú zložku:
1. Iná majetková hodnota – Preddavok vo výške 500,- eur na základe Uznesenia Okresného súdu Prešov
sp.zn. 1OdK/97/2017-29 zo dňa 07.09.2017. Súpisová hodnota 500,- eur
v obchodnom vestníku č. 206/2017, K034919 zo dňa 27.10.2017 došlo k duplicitnému zverejneniu súpisu
majetku obsahujúcemu už raz (skôr) uverejnenú súpisovú zložku a to v obchodnom vestníku č. 190/2017,
K030432 zo dňa 05.10.2017, druh podania: Súpis všeobecnej podstaty.
Vzhľadom na vyššie uvedené sa na Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
uverejnenú v obchodnom vestník č. 206/2017, K034919 zo dňa 27.10.2017 neprihliada.

Správca
úpadcu

K036397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Joščák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipovce 107, 082 36 Lipovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 671 815
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/72/2017 S1498
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Okresný súd Prešov
2OdK/72/2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu doručení prihlášky a o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej
lehote do zoznamu pohľadávok
JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, správca úpadcu: Ján Joščák, nar.
25.02.1979, bytom 082 36 Lipovce 107, SR týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola
do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava v celkovej prihlásenej sume vo výške 20.514,83,- €.
V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola
prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 9 až 13.
JUDr. Martin Kirňak, správca

K036398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 2604/57, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1977
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/50/2017 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/50/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
týmto ako správca dlžníka: Gabriela Farkašová, nar. 02.08.1977, bytom Ludvíka Svobodu 2604/57, 058 01
Poprad (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri
preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné
zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
týmto ako správca dlžníka: Gabriela Farkašová, nar. 02.08.1977, bytom Ludvíka Svobodu 2604/57, 058 01
Poprad (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca
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K036399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hudáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2016 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 22 - zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
popis: zrážka za 09/2017
súpisová hodnota: 29,10 EUR
deň zapísania do zoznamu: 31.10.2017
dôvod zapísania majetku: §72 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z

V Prešove, 31.10.2017

JUDr. Miloš Hnat,správca

K036400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lazurová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Abrahámovce 36 36, 086 41 Abrahámovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominik Pastier
Sídlo správcu:
Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Drienovská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/66/2017 S1851
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/66/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vo veci úpadkyne Jana Lazurová, vedenej pod sp. zn. 1OdK/66/2017 S1851 zradený konkurzný účet s IBAN
SK51 8330 0000 0027 0129 0580 v pobočke zahraničnej banky Fio banka, a.s. Následne bol na konkurzný účet
poukázaný preddavok zo strany Okresného súdu Prešov (súpisová zložka č.1.) Vkladná knižka č. 0189968 bola
dňa 31.10.2017 Tatra bankou, a. s. zrušená a zostatok vo výške 5,55 € poukázaný k rukám správcu. Ešte v ten
istý deň, 31.10.2017 bol výťažok 5,55 € vložený na konkurzný účet
Z uvedených dôvodov ako správca úpadcu Jana Lazurová, nar. 16.08.1983, trvale bytom Abrahámovce 35, 086
41 Raslavice vykonávam podľa § 167j ods. 3 ZKR zmenu súpisu majetku nasledovne:
1. Súpisová zložka č. 1 z dôvodu plnenia pohľadávky na konkurzný účet vyraďuje.
2. Súpisová zložka č. 4 z dôvodu plnenia pohľadávky na konkurzný účet vyraďuje.
3. Pridáva sa nová súpisová zložka č. 5 v nasledovnom znení:
Zložka č. 5

Pohľadávka z účtu v banke
Banka
Číslo účtu (IBAN)
Mena
Zostatková suma podliehajúca konkurzu
Deň zapísania

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK51 8330 0000 0027 0129 0580
Euro (€)
505,55 €
31.10.2017

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

275

Obchodný vestník 211/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2017

K036401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Linda Ščuková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábovce 258, 059 12 Švábovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1976
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/149/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/149/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 611/150, 059 52 Veľká Lomnica, správca
úpadcu: Linda Ščuková, nar. 14.05.1976, trvale bytom 059 12 Švábovce 258, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Tatranská 611/150, 059 52 Veľká Lomnica, v pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
Vo Veľkej Lomnici, 31.10.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K036402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Linda Ščuková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábovce 258, 059 52 Švábovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1976
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/149/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/149/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Linda Ščuková, nar. 14.5.1976, trvale bytom 059 12 Švábovce 258 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/149/2017 zo dňa 24.10.2017 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky č. 207/2017 zo dňa 30.10.2017.
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: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Tatranská 611/150, 059 52 Veľká Lomnica, Slovenská republika, k číslu konania
2OdK/149/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
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prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). 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). 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). 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). 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 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). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
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). 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 pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 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). 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). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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). 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
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Linda Ščuková, nar. 14.5.1976, trvale bytom 059 12 Švábovce 258 (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, No.
2OdK/149/2017 dated on 24th of October 2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court Prešov was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 207/2017 on
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30th of October 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: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Tatranská 611/150, 059 52 Veľká Lomnica, Slovak republik, to the No.
2OdK/149/2017. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall
be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The 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 (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. 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 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). 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). 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). 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). 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). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). 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 (§ 28 sec. 6 BRA). 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
(§ 28 sec. 7 BRA). 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). 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). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
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). 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).
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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). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). 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 No. 848/2015 dated 20th May
2015.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 31.10.2017
In Veľká Lomnica, on 31.10.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K036403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krejnus František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 349/51, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/72/2017 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/72/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Mgr. Bc. Marek Figura, správca, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca majetku úpadcu
František Krejnus, nar. 21.01.1976, bytom Hviezdoslavova 349/51, 059 01 Spišská Belá, konkurz vedený
Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/72/2017, vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu.
Poradie ponukového konania: Prvé
Predmet: súbor hnuteľných vecí zapísaných v súpise majetku ako súpisová zložka č. 2 - súpisová zložka č. 23 v
celkovej hodnote 3 330 EUR. Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 26.10.2017, č. 205/2017,
K034631.
Lehota na predkladanie ponúk: 15 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
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu z výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy celú ponúknutú sumu na účet
správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK5811110000001457814009
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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Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese figura@figuralegal.sk.
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že sa prihliada 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.

K036404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kroščen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 05801, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1988
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/129/2017 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/129/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 11.10.2017, sp. zn.: 3OdK/129/2017, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Anton Kroščen, narodený 10.06.1988, bytom 058 01 Poprad (ďalej len „dlžník“), pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu spoločnosť KRÁLIK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s., sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, IČO: 47 969 121.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 199/2017 zo dňa 18.10.2017 a nadobudlo právoplatnosť
dňa 19.10.2017.
V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkuzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30 hod. do 11:30
hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu
je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom číslae 0911 731 454, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: krizova@kpkr.sk.
V Prešove, dňa 31. októbra 2017
KRÁLIK & PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie k. s.
JUDr. Ivana Križová Červenáková, komplementár

K036405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kroščen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 05801, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1988
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/129/2017 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/129/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 11.10.2017, sp. zn.: 3OdK/129/2017, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Anton Kroščen, narodený 10.06.1988, bytom 058 01 Poprad (ďalej len „dlžník“), pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu spoločnosť KRÁLIK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s., sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, IČO: 47 969 121.
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

280

Obchodný vestník 211/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2017

Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 199/2017 zo dňa 18.10.2017 a nadobudlo právoplatnosť
dňa 19.10.2017.
V súlade s § 167l odsek 5 a § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem číslo účtu, na ktorý sa skladá kaucia vo výške 350 Eur za
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, číslo účtu bankový účet č.
2601265193/8330, IBAN SK5483300000002601265193 vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s.. Ako
variabilný symbol uvedie zložiteľ kaucie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Prešove, dňa 31.10.2017
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
JUDr. Ivana Križová Červenáková, komplementár

K036406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barčová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenska Štvrť 1462/18, 059 51 Popra- Matejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/82/2017 S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/82/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpisová zložka majetku: Hnuteľné veci / súbor hnuteľných vecí:
Č.
Opis hnuteľnej veci / súboru
záp.
1.

CITROEN
XSARA
PICASSO,
VF7CHNFVB39240040,
Ev. č.: SK665AZ

Súpisová
mena
1.6

benzín,

hodnota

/ rok
výroby

Deň
zaradenia

Spoluvlast
podiel
úpadcu

Stav

12.10.2017

1/1

Pojazdné

VIN:
1.500,00 €

2003

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400

K036407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SAMID s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 96/B, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 465 631
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 0401 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/29/2013 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/29/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, správca úpadcu
SAMID s.r.o., so sídlom Rastislavova 96/B, 010 01 Košice, IČO: 36 465 631, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 16.10.2017 do kancelárie správcu
doručená prihláška pohľadávky veriteľa: TOTAKI SLOVENSKO s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, IČO: 35 877 766 v prihlásenej sume vo výške 3 633,36 Eur a 53 314,24 Eur. V súlade s ust. 28 ods. 3
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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zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná
do zoznamu pohľadávok.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K036408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Dušan Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toryská 4, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/54/2017 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/54/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o 1.kole ponukového konania na predaj obchodného podielu úpadcu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing.Dušan Sivák, nar.14.11.1961, bytom Toryská 4, 040 11
Košice oznamuje v súlade s ust. § 92 ods.1 písm. d) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
vyhlásenie 1.kola ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania:
100% obchodný podiel v obchodnej spoločnosti EXKLUZIV REALITY s.r.o., Gagarinovo námestie 5, 040 12
Košice-Nad Jazerom, IČO:50981153, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd.Sro,
vl.č. 41913/V.
Súpisová hodnota majetku je 5.000-€.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o prevod obchodného podielu doručia svoje ponuky písomne v zalepenej obálke s označením
"Ponukové konanie Sivák - neotvárať". Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu:Nerudova 6, 040 01
Košice. Lehota na podávanie ponúk je 16 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. V prvom kole ponukového konania správca odmietne všetky ponuky s cenou nižšou ako 100 % súpisovej
hodnoty (minimálna cena). Na ponuky, ktoré sú urobené v rozpore s týmto bodom, sa neprihliada.
3. Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
· musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku
· musí obsahovať presné označenie záujemcu o prevod obchodného podielu:
- záujemca - právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra
- záujemca - fyzická osoba, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu živnostenského registra
alebo kópiu osobného dokladu
· musí obsahovať záväzný návrh cenovej ponuky na prevod obchodného podielu v eurách,
· musí byť doručený osobne alebo zaslaný poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením
„ponukové konanie Sivák– NEOTVÁRAŤ“ v lehote 16 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku.
· záujemca je povinný vykonať úhradu ponúknutej ceny na účet správcu v lehote termínu doručovania obálok s
ponukou podľa Obchodného vestníka na číslo účtu správcu IBAN:SK31 1100 0000 0026 2172 1766.
4. Otváranie obálok a ich vyhodnotenie správca uskutoční v lehote do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.
5. Správca bez zbytočného odkladu po otvorení obálok spíše úradný záznam, pričom označí víťaznú ponuku a
zároveň oznámi víťaznému záujemcovi stanovisko, či správca považuje víťaznú ponuku za primeranú.
6. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku na kúpu obchodného
podielu.
7. Neúspešnému záujemcovi bude bezodkladne po oznámení stanoviska súdu k vyhodnoteniu víťaznej ponuky
uhradená ponúknutá cena správcom vrátená.

JUDr.Juraj Špirko - správca

K036409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gerda Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianska 2709 / 58, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/100/2017 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/100/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26OdK/100/2017 zo dňa 18. októbra 2017 som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka: Michal Gerda, nar. 10. júla 1989, bytom Duklianska 2709/58, 052 01 Spišská Nová
Ves (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR, v čiastke 208/2017 dňa 31.
októbra 2017.
V súlade s § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem číslo účtu, na ktorý sa skladá kaucia vo výške 350 Eur, a to za každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, číslo účtu v tvare IBAN SK79 1100 0000 0029 3719
2741 vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s., ako variabilný symbol uvedie zložiteľ kaucie číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak 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.
V Košiciach, dňa 30. októbra 2017
JUDr. Lenka Hričindová, 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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K036410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gerda Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianska 2709 / 58, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/100/2017 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/100/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26OdK/100/2017 zo dňa 18. októbra 2017 som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka: Michal Gerda, nar. 10. júla 1989, bytom Duklianska 2709/58, 052 01 Spišská Nová
Ves (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR, v čiastke 208/2017 dňa 31.
októbra 2017.
V zmysle ust. § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. oznamujem účastníkom konkuzného konania nasledovné: do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu JUDr. Lenky Hričindovej na adrese Ž̌riedlová 3, 040
01 Košice, 3. poschodie, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00
hod. do 16:00 hod..
Ž̌iadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi
telefonicky na telefónnych číslach 055/72 96 116 - 117, 0918 739 903, prípadne na adrese kancelárie správcu
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: lenka@hricindova.sk.
V Košiciach, dňa 30. októbra 2017
JUDr. Lenka Hričindová, správca

K036411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buzica 120, 044 73 Buzica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/77/2017 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/77/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
– predaj hnuteľného majetku

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľudovít Adam, narod. 22.5.1983, bytom 044 73 BUZICA č.120, vyhlasuje v
súlade s ust. § 167g zák.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien:
verejné ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku dlžníka - motorové vozidlo RENAULT LAGUNA,
výrobca Renault s.a. Francúzsko., farba-modrá metalíza tmavá, v.č. VF1B56TK515033362, rok výroby
30.9.1996, ev.č. KS-819BP, zapísané v súpisovej zložke majetku č. 2 v súpisovej hodnote 1000,00 €,
zverejnené v Obchodnom vestníku MV SR č.208/2017 dňa 31.10.2017. Vozidlo je v prevádzke.
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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Podmienky ponukového konania :

1.Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca doručí ponuku správcovi na adresu: J.Kalinčiaka č.6, 071
01 Michalovce, v zalepenej obálke s označením „Konkurz 26OdK/77/2017 – ponúka - neotvárať“ a to v lehote
10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

2.Náležitosti ponuky: ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, v prípade právnickej
osoby sa totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby
podnikateľa živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba
nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a fotokópiu občianskeho preukazu.

3.Termín a miesto otvárania obálok. Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční do troch dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu.

4.Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný záznam
a kúpnou zmluvou prevedie vlastníctvo na nového majiteľa, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu vrátane
nákladov súvisiacich s prevodom.
Prihliada sa iba na tie ponuky kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na
účet správcu : SK42 0900 0000 0004 8095 7548.. Rozhoduje najvyššie ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ
na svoje náklady.

5. Úspešným záujemcom sa stane ten, kto splní všetky podmienky ponukového konania a súčasne navrhne
najvyššiu cenu.

V Michalovciach, dňa 31.10.2017
JUDr.Viera Dobrovolská, správca

K036412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jareček 377/48, 906 38 Markušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/55/2017 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/55/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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 JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová úpadcu: Lukáš Lacko, nar. 15.03.1990, bytom Jareček 377/48,
906 38 Markušovce oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi Lukáš Lacko, nar. 15.03.1990, bytom Jareček
377/48, 906 38 Markušovce, sp. zn. 31 OdK/55/2017, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K036413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Hadbavná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hutnícka 14, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/33/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/33/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu:S1132, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Katarína Hadbavná, Hutnícka 14, 052 01 Spišská Nová Ves, nar. 11.02.1971, týmto v zmysle §
167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia, že dlžník
nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

V Košiciach, dňa 31.10.2017
JUDr. Melánia Burdová, správca

K036414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Keresztesi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1985
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
FARDOUS PARTNERS správcovská, správca konkurznej podstaty úpadcu Tomáš Keresztesi, nar. 13.04.1985,
bytom Sokolovská 3, 040 11 Košice, týmto v súlade s udelením záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, podľa
§ 83 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR”) zo dňa 04.10.2017,
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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ktorým zabezpečený veriteľ v zmysle § 83 ods. 2 písm. b) ZKR, uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok
úpadcu zapísaný v súpise oddelenej podstaty pod súpisovou zložkou č. 1 - 2 zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 159/2017 zo dňa 18.08.2017 pod položkou K022648 v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu (Citroen C3, EČV: KE-193FA) a (Citroen
C3, EČV: KE-442EO) zapísaný v súpise majetku pod súpisovou zložkou č. 1 – 2, zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 159/2017 zo dňa 18.08.2017 pod položkou K022648.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní;
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva;
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva;
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.

2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) Záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 31K/9/2016 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 15. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň pracovného voľna za, 15.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2.a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak
sa na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 300,- eur najneskôr v
deň podania ponuky na účte IBAN č. SK68 1111 0000 0014 0881 3018 vedený v UniCredit Bank Czech Republic
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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and Slovakia, a.s. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha
započíta na kúpnu cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) Presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb), v prípade fyzických osôb
nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo
b) Označenie predmetu kúpy
c) Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie predmetu kúpy, úpadca nie je platiteľom DPH
d) Aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie, v prípade fyzickej
osoby nepodnikateľa, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu
e) Doklad o poukázaní 300,- eur ako zálohy na účet IBAN č. SK68 1111 0000 0014 0881 3018 vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
f) Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou
g) Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom uhradený
záloh na kúpnu cenu vo výške 300,- eur
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a
či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania a vyhotoví o tom úradný záznam. Ponuky
doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na
ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.

3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
3.3 Ponuka, ktorá bude vyhodnotená správcom ako najvyššia a nebude správcom odmietnutá, podlieha po jej
predložení schváleniu zabezpečeného veriteľa.
3.4 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia a následneho schválenia ponuky zabezpečeným veriteľom. Víťaza ponukového konania správca
zároveň vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.5 Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu najneskôr do dňa podpisu Kúpnej zmluvy so
správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
3.6 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 300,- eur najneskôr do 15 dní
odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, dňa 31.10.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K036415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Filkor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 1927/3, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1968
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/86/2017 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/86/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka Vladimír Filkor, narodený: 19.03.1968,
bytom: Agátová 1927/3, 052 01 Spišská Nová Ves v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I
pod sp. zn. 32OdK/86/2017 oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na
Štúrovej č. 27, 040 01 Košice, a to v pondelok až štvrtok od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.30
hod. a v piatok od 8,00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod.. Žiadosť o nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 55 290 10 40,
alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@kpkr.sk.

K036416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Podjavorinskej 2120/3, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/55/2017 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/55/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Druh: iná majetková podstata

Por.
č.:

Popis:

Suma
eur::

1.

Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
500,-€,
správcovských činnosti správcu

v Súpisová hodnota v
eur:
500,-€

Deň a dôvod zapísania majetku: 26.10.2017, Majetok vo vlastníctve úpadcu - § 167h ods. 1 ZKR

JUDr. Nataša Kučerová, správca
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K036417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adamčík Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Geča 143, 044 10 Geča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2007 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2007
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Juraj Adamčík, nar. 03.04.1957, Geča 143, 044 10
Geča, podľa § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
zverejňuje túto aktualizáciu súpisu oddelenej podstaty :
Do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. (predtým SR – DRSR – DÚ
Košice V - pohľadávky 2-25) boli zaradené nehnuteľnosti vedené pre okres Košice – okolie, obec Geča, k. ú.
Geča na LV č. 102 ako pozemok, parcela registra „C“ parc. č. 217, výmera 477 m2, druh pozemku záhrady,
pozemok, parcela registra „C“ parc. č. 218, výmera 281 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, stavba,
súpisné číslo 143, postavená na parcele č. 218, druh stavby rodinný dom, popis stavby dom so všetkými
súčasťami a príslušenstvom ako: spoluvlastnícky podiel úpadcu vo veľkosti 1/2 na predmetných nehnuteľnostiach
v súpisovej hodnote 50.015,89 EUR a spoluvlastnícky podiel úpadcovej manželky Alexandry Adamčíkovej, rod.
Walna, nar. 03.05.1960, bytom Geča 143, Geča 044 10 ako majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzky úpadcu
vo veľkosti 1/2, v súpisovej hodnote 50.015,89 EUR, t. j. spolu 100.031,78 EUR. Súpisová hodnota bola určená
podľa znaleckého posudku č. 58/2016, ktorý vypracoval Ing. Štefan Kopor k 12.5.2016.
Podľa znaleckého posudku č. 64/2017 zo 17.9.2017, ktorý vypracovala Ing. Alena Kmeťová je všeobecná hodnota
nehnuteľností vedených pre okres Košice – okolie, obec Geča, k. ú. Geča na LV č. 102 so všetkými súčasťami a
príslušenstvom v celosti 136.434,34 EUR.
Vzhľadom na uvedené správca oznamuje aktualizáciu súpisovej hodnoty predmetných nehnuteľností zaradených
do súpisu oddelenej podstaty na sumu 68.217,17 EUR pokiaľ ide o spoluvlastnícky podiel úpadcu a na sumu
68.217,17 EUR pokiaľ ide o spoluvlastnícky podiel úpadcovej manželky, t. j. spolu 136.434,34 EUR.
JUDr. František Kočka, správca

K036418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Dušan Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toryská 4, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/54/2017 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/54/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr.Juraj Špirko, správca majetku úpadcu Ing.Dušan Sivák, nar.14.11.1961, bytom Toryská 4, 040 11 Košice,
ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 11.8.2017, sp.zn.31OdK/54/2017, týmto oznamujem
všetkým účastníkom konkurzného konania, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu.
Novým sídlom kancelárie správcu je Nerudova 6, 040 01 Košice, 1.poschodie č.d.203.
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Podateľňa je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadanie do
správcovského spisu v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese,
telefonicky na 0905665196 alebo emailom na spirko@spirko.sk.

JUDr.Juraj Špirko,správca.

K036419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prokop František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Barianska ulica 11, 076 32 Borša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2017 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca so sídlom správcovskej kancelárie Krmanova 14, 040 01 Košice, zapísaný v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1283, správca úpadcu:
František Prokop, nar. 06.05.1964, bytom: Barianska ulica 428/11, 076 32 Borša, oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa: IKB Leasing SR, s.r.o., sídlom : Cintorínska 7, Bratislava mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO : 35 914 912, doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty prihláškou pohľadávky:

Prihláška pohľadávky por. č.

Prihlásená suma vr. príslušenstva v EUR
183.638,15

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K036420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Havrilová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Sídlisko KVP -, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2015 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 14.07.2015, sp. zn 31K/13/2015 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Mgr. Jana Havrilová, narodená: 29.08.1968, bytom: Košice - Sídlisko KVP, 040 23 Košice. Rovnakým
uznesením bol ustanovený do funkcie správcu majetku úpadcu JUDr. Róbert Selvek, správca so sídlom
kancelárie Němcovej 30, Košice 040 01. Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 18.10.2017 bol ustanovený
za nového správcu majetku úpadcu Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11
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Košice.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. a ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. týmto Mgr.
Tomáš Szalontay, správca majetku úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu: Pražská 4, 040 11 Košice na 3.posch., č.d. 302 v pracovných dňoch v pondelok až
piatok vždy v čase 07:30 hod - 13:30 hod. Za účelom nahliadnutia do spisu prosím kontaktujte správcu emailom na adresu szalontay@tsls.sk.
V Košiciach, dňa 30.10.2017
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K036421
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty ku dňu 31.10.2017
súpisová zložka majetku č. 1: Nákladný príves s evidenčným číslom KS 744YH,
zn. AGADOS HANDY 3 O1N1/DCHA31075AN/-VPB0B,
VIN: TKXHA3175FANS1707
stav opotrebovanosti : primerane
d§vod zápisu : § 167j ZKR
súpisová hodnota : 490,- EUR
V Košiciach, dňa 31.10.2017
JUDr. Juraj Biroš, správca

K036422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 13, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1979
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/5/2017 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/5/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 25.05.2017, č.k. 1OdK/5/2017-26, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Vladimír Bartoš, narodený 22.07.1979, bytom Továrenská 13, 060 01 Kežmarok, pričom predmetným
uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu spoločnosť KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a
reštrukturalizácie k.s., sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, IČO: 47 969 121. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 104/2016 zo dňa 01.06.2017 a nadobudlo právoplatnosť dňa 02.06.2017.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ako správca majetku dlžníka Vladimír Bartoš, narodený 22.07.1979, bytom Továrenská 13, 060 01 Kežmarok
po zistení, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem,
že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Prešove, dňa 31.10.2017
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
JUDr. Ivana Križová Červenáková, komplementár

K036423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sopko Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská 116 / 26, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Hlavná 81/A, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/97/2017 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/97/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jana Kollárová, správca úpadcu: Marián Sopko, nar. 6.3.1957, Farská 26, 071 01 Michalovce Košice
oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 81/A, 040 01
Košice, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame
dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: jako@nextra.sk, alebo telefonicky na tel. čísle:
+421 (55) 633 13 76.

K036424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sutiová Nicol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášiková 21, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Hlavná 81/A, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/59/2017 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/59/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jana Kollárová, správca úpadcu: Nicol Sutiová, nar. 21.12.1990, Tomášiková 21, 040 01 Košice oznamuje,
že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 81/A, 040 01 Košice, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si
termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: jako@nextra.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (55) 633
13 76.

K036425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Németh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banková 22, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr.Juraj Špirko, správca majetku úpadcu Alexander Németh, nar.04.12.1969, trvale bytom Banková 421/22,
076 41 Biel, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 24.10.2016, sp.zn.32K/35/2016, týmto
oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu.
Novým sídlom kancelárie správcu je Nerudova 6, 040 01 Košice, 1.poschodie č.d.203.
Podateľňa je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadanie do
správcovského spisu v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese,
telefonicky na 0905665196 alebo emailom na spirko@spirko.sk.

JUDr.Juraj Špirko,správca.

K036426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Majerčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečné nábrežie 3447/1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1958
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/67/2017 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/67/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca nevlastní žiadny majetok.

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K036427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Matejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 29, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1973
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/23/2017 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/23/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr.Juraj Špirko, správca majetku úpadcu Ingrid Matejová, nar.20.01.1973, bytom Čechovova 29, 040 18
Košice, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 3.7.2017, sp.zn.31OdK/23/2017, týmto
oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu.
Novým sídlom kancelárie správcu je Nerudova 6, 040 01 Košice, 1.poschodie č.d.203.
Podateľňa je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadanie do
správcovského spisu v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese,
telefonicky na 0905665196 alebo emailom na spirko@spirko.sk.

JUDr.Juraj Špirko,správca.

K036428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Čavis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie mieru 19, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.9.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/47/2017 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/47/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr.Juraj Špirko, správca majetku úpadcu Zoltán Čavis, nar.2.09.1958, bytom Námestie mieru 19, 045 01
Moldava nad Bodvou, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 26.9.2017,
sp.zn.30OdK/47/2017, týmto oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu.
Novým sídlom kancelárie správcu je Nerudova 6, 040 01 Košice, 1.poschodie č.d.203.
Podateľňa je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadanie do
správcovského spisu v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese,
telefonicky na 0905665196 alebo emailom na spirko@spirko.sk.

JUDr.Juraj Špirko,správca.

K036429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Cimbal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 163, 076 01 Dargov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1980
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. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/102/2017 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/102/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr.Juraj Špirko, správca konkurznej podstaty úpadcu
Milan Cimbal, nar.04.02.1980, Hlavná 163, 076 01 Dargov, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo
dňa 24.10.2017, sp.zn.31OdK/102/2017, týmto oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania, že
podateľňa kancelárie správcu na Nerudovej ul. č.6 v Košiciach je verejne dostupná na doručovanie písomností
určených správcovi a na nahliadanie do správcovského spisu v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase
od 9.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podávať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na 0905665196 alebo emailom na spirko@spirko.sk.

JUDr.Juraj Špirko,správca.

K036430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Cimbal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 163, 076 01 Dargov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/102/2017 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/102/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu: Milan
Cimbal, nar.04.02.1980, Hlavná 163, 076 01 Dargov, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa
24.10.2017, sp.zn.31OdK/102/2017, týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.
31OdK/102/2017 zo dňa 24.10.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č.208/2017 dňa 31.10.2017.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on the 20th May 2015, as the trustee of
bankrupt: Milan Cimbal, born 04.02.1980, Hlavná 163, 076 01 Dargov, proc.No. 31OdK/102/2017, I am obliged to
inform you with that resolution of the District Court Košice I, proc. no. 31OdK/102/2017 dated on the
24th october 2017, bankruptcy was declared on the bankrupt´s estate. The mentioned resolution was published in
the Commercial Gazette Journal No.208/2017 dated on the 31 october 2017.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci dni zverejnenia predmetného uznesenia v
Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Gazette, whereby as the day of publishing of that resolution the day following the day after the
publishing of that resolution in the Commercial Gazette shall be considered. The debtor becomes the bankrupt
after declaring the bankruptcy.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
The claim, which is not the claim against the property, shall be alleged by an application.
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr.Juraj Špirko, sídlo: Nerudova 6, 040 01 Košice, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu;
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr.Juraj Špirko, offices: Nerudova 6, 040
01 Košice whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring
the bankruptcy.
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 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.
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 Gazette 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 Gazette with stating the creditor and the registered sum.
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.
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.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada.
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.
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.

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,
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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.

Tlačivá pre konkurz sa nachádzajú na stránke: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx
The
aplications
are
restrukturalizacia.aspx

available

website:

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Each secured claim must be lodged separately.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, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
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.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by bankrupt’s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
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.
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.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Gazette.
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 čl.54 Nariadenia Rady (ES) 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 on 20th May 2015.
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JUDr. Juraj Špirko-správca Nerudova 6, 040 01 Košice

K036431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Čačko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.Jilemnického 705/46, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/91/2017 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/91/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Róbert Čačko, narodený: 17.12.1970, bytom: P.Jilemnického 705/46,
071 01 Michalovce, oznamuje účastníkom konania o oddlžení a ich zástupcom, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Garbiarska 5, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až
piatok počas úradných hodín od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka
žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.:
0903400629,
e-mailom
na.adresu:
spravca@susina.sk.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K036432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Čačko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.Jilemnického 705/46, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/91/2017 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/91/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Róbert Čačko, narodený: 17.12.1970, bytom: P.Jilemnického 705/46,
071 01 Michalovce, (ďalej len „dlžník“) v zmysle 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 týmto oznamuje bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky IBAN SK68 8360
5207 0042 0370 9384, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
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.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca
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K036433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sinko František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzámok 696 / 63, 044 23 Jasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Bodová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/93/2017 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/93/2017
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: 31.10.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K036434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Varhola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jusková Voľa 66, 094 12 Jusková Voľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1987
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/54/2017 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/54/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 1OdK/54/2017-24 zo dňa 17. júla 2017, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 140/2017 dňa 24. júna 2017 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Miloš Varhola, narodený 10.12.1987, bytom Jusková Voľa 66, 094 12 Jusková Voľa (ďalej len "dlžník") a do
funkcie správcu ustanovil KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. so sídlom kancelárie
Metodova 3331/12, 08001 Prešov, IČO: 47 969 121, značka správcu: S1742 (ďalej len „uznesenie“).
V súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ako správca majetku dlžníka vyhlasujem
I. kolo verejného ponukového konania.
Vyhlasovateľ: KRÁLIK & PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca majetku dlžníka Miloš Varhola,
narodený 10.12.1987, bytom Jusková Voľa 66, 094 12 Jusková Voľa sídlom kancelárie správcu Metodova
3331/12, 080 01 Prešov vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku dlžníka
zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejnením v OV č. 185/2017 dňa 28.09.2017, ktorým je:
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EUR

Typ majetku Podstata

Názov

Hnuteľná
vec

Mobilný telefón - Samsung wawe
50
Gt 8500

všeobecná

Stav

Deň vydania: 06.11.2017
Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu

opotrebovaný 1/1

Zabezpečenie
Nie

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnicke osoby bez obmedzenia.
2. Termín a miesto predkladania ponúk: Záujemca o odkúpenie uvedeného majetku musí doručiť správcovi
ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením "Verejné ponukové konanie - konkurz- neotvárať" v lehote do
10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku SR na adresu
kancelárie správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty do kancelárie správcu sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustit. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
3. Náležitosti ponuky: riadna indentifikácia majetku, ktorého predaj je predmetom verejného ponukového konania,
ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname majetku, označenie ponúkanej kúpnej ceny,
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, ktorým je kópia výpisu zo obchodného,
živnostenského alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa doklad o zaplatení zálohy na
celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s. IBAN SK5483300000002601265193.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov alebo nebude záujemcom
poukázaná záloha na celú ním ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu v lehote na predkladanie
ponúk má právo správca odmietnúť a neprihliadať na ňu. Správca vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
5. Úspešným bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň splní ostatné podmieky
ponukového konania, jeho ponuka nebude zo strany správcu odmietnutá. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6. Termín a miesto otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
7. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a jeho ponuka nebude
správcom odmietnutá a napriek tomu neuzatvorí zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20%
kúpnej ceny.
V Prešove, dňa 01.11.2017
KRÁLIK & PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
JUDr. Ivana Križová Červenáková, komplementár

K036435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrik Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povstania Českého Ľudu 728 / 2, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/43/2017 S1329
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Okresný súd Košice I
32OdK/43/2017
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr.Erika Šimová, správca dlžníka Ing. Pavol Petrík , nar. 04.02.1982, Povstania českého ľudu 2, 040 41
Košice Slovenská republika, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice, č. k.: 32OdK/43/2017,
zverejnené v OV 146/2017 dňa 01.08.2017, týmto v súlade s § 167v ods. 2 ZoKR oznamuje, že konkurz sa končí,
nakoľko sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ing. Pavol Petrík , nar. 04.02.1982, Povstania
českého ľudu 2, 040 41 Košice zrušuje.

K036436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabadová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 459/7A, 044 17 Slanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/59/2017 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/59/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku úpadcu Szabadová Michaela, nar. 19.04.1988,
bytom Záhradná 459/7A, Slanec v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 26OdK/59/2017,podľa predloženého
zoznamu majetku dlžníka, informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:
·

Všeobecná podstata:

žiadny majetok
V prípade nových zistení bude správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.
V Trebišove 30.10.2017
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S1560

K036437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabadová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 459/7A, 044 17 Slanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/59/2017 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/59/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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V súlade s § 167l odsek 5 a § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem číslo účtu, na ktorý sa skladá kaucia vo výške 350 Eur za
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, číslo bankového účtu, IBAN SK12 8360
5207 0042 0622 3371 vedený v peňažnom ústave mBank, a.s.. Zložiteľ do poznámky uvedenie, ktorú pohľadávku
popiera.

V Trebišove 15.10.2017

JUDr. Martin Galgoczy
Správca S1560

K036438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhasz Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čingovská 10, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/101/2017 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/101/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Ladislav Juhász, nar. 23.05.1982, bytom Čingovská 10, 040 12 Košice v konkurznom
konaní vedenom pod sp. zn. 31OdK/101/2017 správca oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu je možné
v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. v mieste sídla správcu: JUDr. Martin Galgoczy, Správca
S1560, M.R. Štefánika 1832, 075 01 Trebišov. Nahliadnutie do spisu si je potrebné vopred dohodnúť. Tel. kontakt
0940 850 155, e-mail: skp.galgoczy@gmail.com.
V Trebišove 27.10.2017

JUDr. Martin Galgoczy
Správca S 1560

K036439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ragan Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladožská 7, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/11/2017 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/11/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Vyhlásenie ponukového konania
Správca vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka (úpadcu).

Predmet speňaženia
Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je nasledujúci majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV
152/2017 zo dňa 09.08.2017 pod č. K021078:
Por. č. 1: Hnuteľná vec: Mobilný telefón Sony Xperia Z3 , výrobné číslo D6603, súpisová hodnota 150,00 EUR
Por.č. 2: Hnuteľná vec: Hodinky Festina, výrobné číslo: F16176, súpisová hodnota 50,00 EUR
Por. č. 3: Hnuteľná vec: Televízor Samsung / 6 ročný /, súpisová hodnota 100,00 EUR
Por. č. 4: Hnuteľná vec : Mikrovlnná rúra Samsung, súpisová hodnota 30,00 EUR
(ďalej len „Predmet speňaženia“).

Podmienky ponukového konania
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je doručenie ponuky na kúpu Predmetu speňaženia na adresu správcu
Mgr. Ľubica Gregušková, správca, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, v zalepenej nepriehľadnej
obálke s nápisom „26OdK/11/2017 S1720 – Ponukové konanie – hnuteľné veci – 2. kolo – NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na doručenie ponuky je 10 dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. . Ponuka musí byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 16:00 hod..

Ponuka musí obsahovať
·
·
·
·

meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko alebo obchodné meno/názov, sídlo a identifikačné číslo, ak
bolo pridelené, záujemcu,
výšku záujemcom ponúknutej kúpnej ceny za Predmet speňaženia,
číslo účtu záujemcu v tvare IBAN,
vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania.

Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v plnej výške na účet
správcu č. SK93 7500 0000 0040 1879 8776 . Záloha musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný
deň lehoty na doručenie ponuky. V poznámke k transakcii uvedie záujemca svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno/názov.
V prípade, že sa záujemca stane víťazom ponukového konania a v lehote určenej správcom neuzatvorí kúpnu
zmluvu na Predmet speňaženia, zaväzuje sa správcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zálohy na
kúpnu cenu za Predmet speňaženia. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zálohy, ktorú správca v zmysle
uvedeného záujemcovi nevráti. Doručením ponuky správcovi záujemca vyjadruje s uvedeným súhlas a vyhlasuje,
že výšku zmluvnej pokuty považuje za primeranú.
Na ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky ponukového konania sa v ponukovom konaní neprihliada.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia alebo podmienok ponukového konania správca poskytne
e-mailom na adrese lubica.greguskova@gmail.com.
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Vyhodnotenie ponukového konania
O víťazovi ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
Správca vyhodnotí ponukové konanie v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na doručovanie
ponúk. O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Po vyhodnotení ponukového konania správca vyzve víťaza ponukového konania, aby v správcom určenej lehote
nie kratšej ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy uzatvoril kúpnu zmluvu na Predmet speňaženia, ktorej návrh
zašle správca záujemcovi spolu s výzvou.
Záujemcovi, ktorý sa nestal víťazom ponukového konania správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponukového konania vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.

Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do uzatvorenia kúpnej
zmluvy na Predmet speňaženia.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K036440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Ďurko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Ozorovce 91/3, 078 01 Veľké Ozorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/49/2012 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/49/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty - doplnenie:
JUDr. Nataša Kučerová, správca podstaty navrhovateľa – dlžníka: Michal Ďurko, nar. 24.09.1962, trvale bytom:
Veľké Ozorovce 91/3, 078 01 Veľké Ozorovce, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I. pod
sp. zn. 31K/49/2012 týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty uverejnenej v OV 23/2013 dňa
01.02.2013 v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 ZKR:
Číslo
súpisnej
zložky

Číslo Názov
LV
k.ú.

Spoluvlast. Spoluvlast.
Podiel v
Parcelné
Podiel
Podiel
Druh
Výmera(m2)
m2
číslo
Durko
Durko
pozemku
spolu

Umiestnenie Súpisová
Deň zápisu
pozemku
hodnota v €
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zložky
1
2
3

2866 Sečovce 3550/14
2866 Sečovce 3557/8
2866 Sečovce 3557/17

14 911
10 460
7 788

Michal - 1
1/30
1/30
1/30

4

2866 Sečovce 3569/3

5 542

1/30

3/20

5

2866 Sečovce 3570

853

1/30

3/20

6
7

2867 Sečovce 3368
3028 Sečovce 3366

10 816
10 712

3/200

9/800
1/8

8

52

Kravany 67

122

1/6

1/8

9

106

Kravany 388

521

3/16

10

106

Kravany 412

732

3/16

11

106

Kravany 415

309

3/16

12

178

Kravany 651

547

13

230

Kravany 1777/3

45 726

1/296

14

230

Kravany 1778/2

100

1/296

15

230

Kravany 1778/3

68

1/296

16

230

Kravany 1778/4

25

1/296

17

230

Kravany 1778/5

348

1/296

18

230

Kravany 1778/6

346

1/296

19

230

Kravany 1778/7

611

1/296

20

230

Kravany 1778/8

179

1/296

21

230

Kravany 1778/9

408

1/296

22

230

Kravany 1778/10

6

1/296

23

230

Kravany 1779/2

297 119

1/296

24

262

Kravany 804

110

1/48

25
26
27
28
29
30
31
32
33

290
290
290
290
290
290
290
290
291

Kravany
Kravany
Kravany
Kravany
Kravany
Kravany
Kravany
Kravany
Kravany

303
616
805
1247
1496
1639
1641
1648
1751

3 559
1 508
577
925
1 197
965
1 364
553
13 674

1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/32

34

336

Kravany 317/3

77 663

5/567

35

336

Kravany 317/4

187 276

5/567

1/80

Michal - 2
3/20
3/20
3/20

3/320

Deň vydania: 06.11.2017

spolu
2733,68 Orná pôda
1917,67 Orná pôda
1427,80 Orná pôda
Trvalý
1016,03 trávnatý
porast
Trvalý
156,38 trávnatý
porast
283,92 Orná pôda
1339,00 Orná pôda
Zastavaná
35,58
plocha a
nádvorie
Trvalý
97,69
trávnatý
porast
Trvalý
137,25 trávnatý
porast
Trvalý
57,94
trávnatý
porast
Trvalý
11,97
trávnatý
porast
Lesný
154,48
pozemok
Ostatná
0,34
plocha
Lesný
0,23
pozemok
Lesný
0,08
pozemok
Lesný
1,18
pozemok
Zastavaná
1,17
plocha a
nádvorie
Lesný
2,06
pozemok
Zastavaná
0,60
plocha a
nádvorie
Lesný
1,38
pozemok
Zastavaná
0,02
plocha a
nádvorie
Lesný
1003,78
pozemok
Trvalý
2,29
trávnatý
porast
222,44 Orná pôda
94,25
Orná pôda
36,06
Orná pôda
57,81
Orná pôda
74,81
Orná pôda
60,31
Orná pôda
85,25
Orná pôda
34,56
Orná pôda
427,31 Orná pôda
Lesný
684,86
pozemok
Lesný
1651,46
pozemok
Trvalý

extravilán
extravilán
extravilán

1 009,00 € 1.2.2013
707,81 €
1.2.2013
527,00 €
1.2.2013

extravilán

62,69 €

1.2.2013

extravilán

9,65 €

1.2.2013

extravilán
extravilán

104,79 €
494,22 €

1.2.2013
1.2.2013

intravilán

35,58 €

31.10.2017

extravilán

2,75 €

1.2.2013

extravilán

3,87 €

1.2.2013

extravilán

1,63 €

1.2.2013

extravilán

0,34 €

1.2.2013

extravilán

38,62 €

1.2.2013

extravilán

0,08 €

1.2.2013

extravilán

0,06 €

1.2.2013

extravilán

0,02 €

1.2.2013

extravilán

0,29 €

1.2.2013

extravilán

0,29 €

1.2.2013

extravilán

0,52 €

1.2.2013

extravilán

0,15 €

1.2.2013

extravilán

0,34 €

1.2.2013

extravilán

0,01 €

1.2.2013

extravilán

250,95 €

1.2.2013

extravilán

0,06 €

1.2.2013

extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán

26,49 €
11,23 €
4,30 €
6,89 €
8,91 €
7,18 €
10,15 €
4,12 €
50,89 €

1.2.2013
1.2.2013
1.2.2013
1.2.2013
1.2.2013
1.2.2013
1.2.2013
1.2.2013
1.2.2013

extravilán

171,21 €

31.10.2017

extravilán

412,87 €

31.10.2017

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

306

Obchodný vestník 211/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

36

336

Kravany 225

1 993

5/567

37

336

Kravany 229

982

5/567

38

336

Kravany 241

4 913

5/567

39

336

Kravany 1264/1

57 957

5/567

40

336

Kravany 1352/1

10 807

5/567

41

336

Kravany 1352/2

1 013

5/567

42

336

Kravany 1352/3

4

5/567

43

336

Kravany 1390

16 025

5/567

44

336

Kravany 1393

2 690

5/567

45

336

Kravany 1575/2

15 861

5/567

46

336

Kravany 1575/3

187

5/567

47

336

Kravany 1575/4

2

5/567

48

336

Kravany 1575/5

101

5/567

49

336

Kravany 1575/6

25

5/567

50

336

Kravany 1589

1 698

5/567

51

336

Kravany 1590

386

5/567

52

336

Kravany 1592

2 568

5/567

53

336

Kravany 1611

10 761

5/567

54

336

Kravany 1629/1

3 191

5/567

55

336

Kravany 1629/2

451

5/567

56

336

Kravany 1629/3

51

5/567

57

336

Kravany 1629/4

4

5/567

58

336

Kravany 1636/1

131 283

5/567

59

336

Kravany 1636/2

493

5/567

60

336

Kravany 1636/4

981

5/567

61

336

Kravany 1636/5

262

5/567

62

336

Kravany 1636/6

505

5/567

17,57

trávnatý
porast
Trvalý
8,66
trávnatý
porast
Trvalý
43,32
trávnatý
porast
Lesný
511,08
pozemok
Trvalý
95,30
trávnatý poras
Trvalý
8,93
trávnatý
porast
Trvalý
0,04
trávnatý
porast
Trvalý
141,31 trávnatý
porast
Trvalý
23,72
trávnatý
porast
Trvalý
139,87 trávnatý
porast
Trvalý
1,65
trávnatý
porast
Trvalý
0,02
trávnatý
porast
Trvalý
0,89
trávnatý
porast
Trvalý
0,22
trávnatý
porast
Trvalý
14,97
trávnatý
porast
Trvalý
3,40
trávnatý
porast
Trvalý
22,65
trávnatý poras
Trvalý
94,89
trávnatý poras
Ostatná
28,14
plocha
Ostatná
3,98
plocha
Ostatná
0,45
plocha
Ostatná
0,04
plocha
Trvalý
1157,70 trávnatý
porast
Trvalý
4,35
trávnatý
porast
Trvalý
8,65
trávnatý
porast
Trvalý
2,31
trávnatý
porast
Trvalý
4,45
trávnatý

Deň vydania: 06.11.2017
extravilán

0,50 €

31.10.2017

extravilán

0,24 €

31.10.2017

extravilán

1,22 €

31.10.2017

extravilán

127,77 €

31.10.2017

extravilán

2,69 €

31.10.2017

extravilán

0,25 €

31.10.2017

extravilán

0,00 €

31.10.2017

extravilán

3,99 €

31.10.2017

extravilán

0,67 €

31.10.2017

extravilán

3,94 €

31.10.2017

intravilán

0,05 €

31.10.2017

intravilán

0,00 €

31.10.2017

intravilán

0,03 €

31.10.2017

intravilán

0,01 €

31.10.2017

extravilán

0,42 €

31.10.2017

extravilán

0,10 €

31.10.2017

extravilán

0,64 €

31.10.2017

extravilán

2,68 €

31.10.2017

intravilán

0,79 €

31.10.2017

intravilán

0,11 €

31.10.2017

extravilán

0,01 €

31.10.2017

extravilán

0,00 €

31.10.2017

extravilán

32,65 €

31.10.2017

extravilán

0,12 €

31.10.2017

intravilán

0,24 €

31.10.2017

intravilán

0,07 €

31.10.2017

intravilán

0,13 €

31.10.2017
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63

336

Kravany 1636/7

91

5/567

64

336

Kravany 1685

2 233

5/567

65

336

Kravany 1720

63 895

5/567

66

336

Kravany 1722

34 654

5/567

67

336

Kravany 1762/2

130 814

5/567

68

336

Kravany 1763

917

5/567

69

336

Kravany 1764/1

133 199

5/567

70

336

Kravany 1764/2

16 642

5/567

71

336

Kravany 1764/3

4

5/567

72

336

Kravany 1765/1

3 492

5/567

73

336

Kravany 1765/2

396

5/567

74

336

Kravany 1765/3

2 146

5/567

75

336

Kravany 1765/4

231

5/567

76

336

Kravany 1766/1

16 437

5/567

77

336

Kravany 1766/2

584 483

5/567

78

336

Kravany 1766/3

6 181

5/567

79

336

Kravany 1766/4

402

5/567

80

336

Kravany 1766/5

2 673

5/567

81

336

Kravany 1769

1 913

5/567

82

336

Kravany 1771/1

9 152

5/567

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

374
375
375
385
385
468
468
477
477
477
477
477
477

Kravany
Kravany
Kravany
Kravany
Kravany
Kravany
Kravany
Kravany
Kravany
Kravany
Kravany
Kravany
Kravany

2 412
317
5 220
387
2 579
96
375
40
3 322
685
51
356
734

951
837
901
856
886
94/1
94/2
164/1
164/2
411
487/1
487/2
1153

1/150
1/75
1/75
1/30
1/30

1/200
1/100
1/100
7/40
7/40
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

porast
Trvalý
0,80
trávnatý
porast
Trvalý
19,69
trávnatý
porast
Trvalý
563,45 trávnatý
porast
Trvalý
305,59 trávnatý
porast
Trvalý
1153,56 trávnatý
porast
Ostatná
8,09
plocha
Trvalý
1174,59 trávnatý
porast
Trvalý
146,75 trávnatý
porast
Trvalý
0,04
trávnatý
porast
Ostatná
30,79
plocha
Ostatná
3,49
plocha
Ostatná
18,92
plocha
Ostatná
2,04
plocha
Trvalý
144,95 trávnatý
porast
Trvalý
5154,17 trávnatý
porast
Trvalý
54,51
trávnatý
porast
Trvalý
3,54
trávnatý
porast
Trvalý
23,57
trávnatý
porast
Trvalý
16,87
trávnatý
porast
Trvalý
80,71
trávnatý
porast
28,14
Orná pôda
7,40
Orná pôda
121,80 Orná pôda
80,63
Orná pôda
537,29 Orná pôda
24,00
Záhrada
93,75
Záhrada
10,00
Orná pôda
830,50 Orná pôda
171,25 Orná pôda
12,75
Orná pôda
89,00
Orná pôda
183,50 Orná pôda

Deň vydania: 06.11.2017

intravilán

0,02 €

31.10.2017

extravilán

0,56 €

31.10.2017

extravilán

15,89 €

31.10.2017

extravilán

8,62 €

31.10.2017

extravilán

32,53 €

31.10.2017

extravilán

0,23 €

31.10.2017

extravilán

33,12 €

31.10.2017

extravilán

4,14 €

31.10.2017

extravilán

0,00 €

31.10.2017

extravilán

0,87 €

31.10.2017

extravilán

0,10 €

31.10.2017

extravilán

0,53 €

31.10.2017

extravilán

0,06 €

31.10.2017

extravilán

4,09 €

31.10.2017

extravilán

145,35 €

31.10.2017

extravilán

1,54 €

31.10.2017

extravilán

0,10 €

31.10.2017

extravilán

0,66 €

31.10.2017

extravilán

0,48 €

31.10.2017

extravilán

2,28 €

31.10.2017

extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
extravilán
intravilán
extravilán
intravilán
extravilán
extravilán
intravilán
extravilán
extravilán

3,35 €
0,88 €
14,51 €
9,60 €
63,99 €
24,00 €
93,75 €
1,19 €
98,91 €
20,40 €
1,52 €
10,60 €
21,85 €

31.10.2017
1.2.2013
1.2.2013
1.2.2013
1.2.2013
31.10.2017
31.10.2017
1.2.2013
1.2.2013
1.2.2013
1.2.2013
1.2.2013
1.2.2013
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96
97

477
561

Kravany 1600
Kravany 1276

1 283
956

1/4
1/16

98

589

Kravany 1777/1

416 263

1/296

320,75
59,75

Orná pôda
Orná pôda
Lesný
1406,29
pozemok

Deň vydania: 06.11.2017
extravilán
extravilán

38,20 €
7,12 €

1.2.2013
31.10.2017

extravilán

351,57 €

1.2.2013

V Košiciach, dňa 31.10.2017
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K036441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Dudič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostová 3, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.2.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc.JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Trieda SNP 42, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/59/2017 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/59/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súd Košice I zo dňa 21.08.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 164/2017 dňa
25.08.2017, sp. zn.: 31OdK/59/2017, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Marek Dudič, narodený 21.02.1976,
bytom Mostová 3, 078 01 Sečovce, zastúpeným: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom:
Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Marek
Dudič, narodený 21.02.1976, bytom Mostová 3, 078 01 Sečovce, (ďalej len „dlžník“). Predmetným uznesením bol
ustanovený správca podstaty: JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. (ďalej len „správca“) so sídlom kancelárie Štúrova
27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1613.
Správca týmto v zmysle §167v ods. 1 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí a to vzhľadom na skutočnosť, že
správca na základe zoznamu majetku dlžníka , písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 05.10.2017 vrátane
vlastného šetrenia zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku, sa konkurz dlžníka Marek Dudič, narodený 21.02.1976, bytom
Mostová 3, 078 01 Sečovce ZRUŠUJE.

V Košiciach, dňa 03.11.2017
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. - správca
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