Obchodný vestník 214/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.11.2017

K037022
Spisová značka: 6OdK/101/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Rajčan, nar. 03.07.1985, trvale bytom Kutlíkova
17, 852 12 Bratislava-Petržalka, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Rajčan, nar. 03.07.1985, trvale bytom Kutlíkova 17,
852 12 Bratislava-Petržalka.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: LEGAL RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie Palárikova 14, 811 04 Bratislava,
zn. správcu: S1665.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 453/2017 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.

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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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
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dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.10.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K037023
Spisová značka: 6OdK/98/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marína Babničová, nar. 19.09.1975, trvale bytom
Homolova 6, 841 02 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marína Babničová, nar. 19.09.1975, trvale bytom Homolova 6,
841 02 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jarmila Zahradníková, so sídlom kancelárie Štefanovičová 14, 811 46
Bratislava, zn. správcu: S1319.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
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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konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 439/2017 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
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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uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.10.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K037024
Spisová značka: 6R/1/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PWR - Plastic waste recycling a. s., so sídlom Dr.
Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645, zapísaného v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č. 6165/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: PWR - Plastic waste recycling a. s., so
sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645, o návrhu na potvrdenie
reštrukturalizačného plánu
rozhodol
Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: PWR - Plastic waste recycling a. s., so sídlom Dr. Vladimíra
Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa
11.10.2017, ktorý je prílohou tohto uznesenia.
Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: PWR - Plastic waste recycling a. s., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821
02 Bratislava, IČO: 36 058 645.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Prílohu tohto uznesenia tvorí
reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.10.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K037025
Spisová značka: 6OdK/102/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Radovan Hajduk, nar. 17.12.1975, trvale bytom
Banšelova 24, 821 04 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Radovan Hajduk, nar. 17.12.1975, trvale bytom Banšelova
24, 821 04 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom kancelárie Digital park II Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S1349.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 455/2017 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
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 bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)

pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
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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výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.10.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K037026
Spisová značka: 6OdK/99/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erik Neštický, nar. 21.12.1986, trvale bytom Rajecká
8687/34, 821 07 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erik Neštický, nar. 21.12.1986, trvale bytom Rajecká 8687/34,
821 07 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Kozovský, so sídlom kancelárie Björnsonova 8, 811 05 Bratislava,
zn. správcu: S467.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
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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je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 451/2017 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.10.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K037027
Spisová značka: 37K/16/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EXIP, spoločnosť s ručením obmedzeným ,,v
likvidácii“, so sídlom Nábr.ge.L.Svobodu 20, 811 02 Bratislava, IČO: 17 313 716, v mene ktorého koná likvidátor: Ing.
Ľudovít Ďuriš, bytom Medená 31, 811 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EXIP,
spoločnosť s ručením obmedzeným ,,v likvidácii“, so sídlom Nábr.ge.L.Svobodu 20, 811 02 Bratislava, IČO: 17 313
716,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: EXIP, spoločnosť s ručením obmedzeným ,,v likvidácii“, so sídlom Nábr.ge.L.Svobodu 20,
811 02 Bratislava, IČO: 17 313 716, predbežného správcu: JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, so sídlom Červeňova
14, 811 03 Bratislava, zn.sp.: S 1605.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.10.2017
JUDr. Vladimír Sklenka,
K037028
Spisová značka: 8K/40/2016
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Ing. Stanislav Ďuratný, nar. 10.10.1961, bytom Pribišova 13, 841
05 Bratislava, občan SR uznesením č.k. 8K/40/2016-158 zo dňa 20.09.2017, po splnení konečného rozvrhu výťažku
zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Stanislav Ďuratný, nar. 10.10.1961, bytom Pribišova 13, 841 05
Bratislava, občan SR. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K037029
Spisová značka: 6K/14/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Daniel Velčický, nar. 02.05.1977,
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bytom Miletičova 588/64, 821 09 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1670, o návrhu obchodnej spoločnosti: Prima banka Slovensko,
a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, práv. zast.: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.,
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010
11 Žilina, IČO: 31 575 951, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa
zapísaných v zozname pohľadávok pod por. č. 3, 4 a 5.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 31.10.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K037030
Spisová značka: 6K/13/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Grebeči, nar. 17.08.1952,
bytom Tomanova 80, 831 07 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom
kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S 1581, o návrhu obchodnej spoločnosti Prima banka
Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, práv. zast.: SEDLAČKO & PARTNERS,
s.r.o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010
11 Žilina, IČO: 31 575 951, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, so zistenou pohľadávkou v celkovej sume 8.506,72 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 31.10.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K037031
Spisová značka: 37K/5/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: inARCH, s.r.o., so sídlom Hradné údolie 15, 811 01
Bratislava, IČO: 35 834 269, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: inARCH, s.r.o., so sídlom Hradné
údolie 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 834 269, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného
správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Ján Benčura, so sídlom Záhradnícka 41, 821 8 Bratislava, zn.sp.: S
130, odmenu vo výške 600,00 Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 133,00 Eur, ktorá mu bude vyplatená
zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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68/2017, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Ján Benčura, so sídlom Záhradnícka 41, 821 8
Bratislava, zn.sp.: S 130, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 733,00 Eur vedeného pod položkou denníka D
19, pol. reg. 68/2017, prostredníctvom účtarne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto uznesenia.

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 (§127 zák. č
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 30.10.2017
JUDr. Vladimír Sklenka,
K037032
Spisová značka: 6K/48/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Československé uvěrní družstvo, so sídlom Gočárova
třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 649 468 51, podnikajúci na území SR
prostredníctvom organizačnej zložky: Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko, so sídlom Metodova 7,
821 08 Bratislava, IČO: 36 866 750, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: REAL 2 s.r.o., so sídlom
Šancová 8, 902 01 Pezinok, IČO: 36 778 222,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: REAL 2 s.r.o., so sídlom Šancová 8, 902 01 Pezinok, IČO: 36 778
222.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 31.10.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K037033
Spisová značka: 6K/56/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KESAT, s.r.o., so sídlom
Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava, IČO: 36 236 420, správcom ktorého je JUDr. Barbora Mularčíková, so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárie Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1554, o návrhu obchodnej spoločnosti Prima banka
Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, práv. zast.: SEDLAČKO & PARTNERS,
s.r.o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010
11 Žilina, IČO: 31 575 951, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so
sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 394.169,13 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 31.10.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K037034
Spisová značka: 2OdK/343/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ivan Karásek, nar. 04. 10. 1965,
trvale bytom Ružiná 93, 985 52 Ružiná, 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 Ivan Karásek, nar. 04. 10. 1965, trvale bytom Ružiná
93, 985 52 Ružiná.
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: ADVO INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie Nám. A. H.
Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, zn.: S1604.
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 30.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K037035
Spisová značka: 2OdK/344/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Július Markus, nar. 13. 08. 1979,
trvale bytom Hronská 13/8, 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: Július Markus, nar. 13. 08. 1979, trvale bytom
Hronská 13/8, 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: JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, zn.: S1709.
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
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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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
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
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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).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
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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 31.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K037036
Spisová značka: 2OdK/345/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Peter Filadelfi, nar. 13. 04. 1958,
trvale bytom Huta 102/22, 976 55 Ľubietová, obchodné meno: Peter Filadelfi, s miestom podnikania Huta 121/9, 976
55 Ľubietová, IČO: 34259821, 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: Peter Filadelfi, nar. 13. 04. 1958, trvale bytom Huta
102/22, 976 55 Ľubietová, obchodné meno: Peter Filadelfi, s miestom podnikania Huta 121/9, 976 55 Ľubietová, IČO:
34259821.
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. Jaroslav Jakubčo, so sídlom kancelárie Mladých
budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, zn.: S1680.
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:
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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.
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.
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 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
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 31.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K037037
Spisová značka: 2OdK/346/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Jozef Cibuľa, nar. 21. 12. 1987,
trvale bytom SNP 439, 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 Jozef Cibuľa, nar. 21. 12. 1987, trvale bytom SNP 439,
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: JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom kancelárie Jána Cikkera 8,
974 01 Banská Bystrica, zn.: S1266.
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:
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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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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 31.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K037038
Spisová značka: 2OdK/332/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Mária Kováčová, nar. 14. 07.
1953, trvale bytom J. Husova 10, 984 01 Lučenec, 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 Mária Kováčová, nar. 14. 07. 1953, trvale bytom J.
Husova 10, 984 01 Lučenec.
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: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom kancelárie
Tehelná 189, 960 01 Zvolen, zn.: S1433.
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
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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,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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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
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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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 02.11.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K037039
Spisová značka: 2OdK/334/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Erika Horváthová, nar. 07. 02.
1987, trvale bytom A. Štefanku 4/164, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné meno: Erika Horváthová, s miestom
podnikania Hviezdoslavova 33/16, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41980824, 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: Erika Horváthová, nar. 07. 02. 1987, trvale bytom A.
Štefanku 4/164, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné meno: Erika Horváthová, s miestom podnikania Hviezdoslavova
33/16, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41980824.
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. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1540.
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;
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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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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 02.11.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K037040
Spisová značka: 2OdK/341/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Rudolf Fízer, nar. 07. 11. 1954,
trvale bytom Huta 23, 985 05 Kokava nad Rimavicou, obchodné meno: Rudolf Fízer, s miestom podnikania Huta
646/23, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 43057420, 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 Rudolf Fízer, nar. 07. 11. 1954, trvale bytom Huta 23,
985 05 Kokava nad Rimavicou, obchodné meno: Rudolf Fízer, s miestom podnikania Huta 646/23, 985 05 Kokava
nad Rimavicou, IČO: 43057420.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom kancelárie Budovateľská
12, 962 23 Očová, zn.: S1845.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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.
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
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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upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.11.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K037041
Spisová značka: 3OdK/326/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Antónia Botová, nar. 11. 05. 1977,
trvale bytom Nová 86/1, 985 31 Mučín, 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: Antónia Botová, nar. 11. 05. 1977, trvale bytom Nová
86/1, 985 31 Mučín.
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: LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1751.
IV.

V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
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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 povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
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Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
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
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alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.11.2017
JUDr. Katarína Švecová, sudca
K037042
Spisová značka: 3OdK/328/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Danica Kluková, nar. 04. 05. 1960,
trvale bytom Továrenská 11, 962 31 Sliač, 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: Danica Kluková, nar. 04. 05. 1960, trvale bytom
Továrenská 11, 962 31 Sliač.
II.

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

III.

U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960
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01 Zvolen, zn.: S1614.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a 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 povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
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

44

Obchodný vestník 214/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.11.2017

určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
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g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.11.2017
JUDr. Katarína Švecová, sudca
K037043
Spisová značka: 3OdK/330/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Valéria Farkašová, nar. 09. 08.
1971, trvale bytom Gemer 160, 982 01 Tornaľa, 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: Valéria Farkašová, nar. 09. 08. 1971, trvale bytom
Gemer 160, 982 01 Tornaľa.
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Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27, 960
01 Zvolen, zn.: S1475.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a 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 povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.11.2017
JUDr. Katarína Švecová, sudca
K037044
Spisová značka: 3OdK/332/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Milan Hrbáň, nar. 14. 12. 1957,
trvale bytom Filipovo 101, 976 64 Beňuš, korešpondenčná adresa: Zábava 489/6, 976 55 Ľubietová, obchodné meno:
Milan Hrbáň - ŠEFO, s miestom podnikania Filipovo 101, 976 64 Beňuš, IČO: 33924708, 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
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I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Milan Hrbáň, nar. 14. 12. 1957, trvale bytom Filipovo
101, 976 64 Beňuš, korešpondenčná adresa: Zábava 489/6, 976 55 Ľubietová, obchodné meno: Milan Hrbáň ŠEFO, s miestom podnikania Filipovo 101, 976 64 Beňuš, IČO: 33924708.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Kristián Gregor, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1377.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a 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 povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
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b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.11.2017
JUDr. Katarína Švecová, sudca
K037045
Spisová značka: 3OdK/334/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Viera Pokošová, nar. 06. 01.
1963, trvale bytom Nová Maša 20, 976 69 Vaľkovňa, obchodné meno: Viera Pokošová, s miestom podnikania Nová
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Maša 20, 976 69 Vaľkovňa, IČO: 41618939, 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: Viera Pokošová, nar. 06. 01. 1963, trvale bytom Nová
Maša 20, 976 69 Vaľkovňa, obchodné meno: Viera Pokošová, s miestom podnikania Nová Maša 20, 976 69
Vaľkovňa, IČO: 41618939.
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. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie Námestie Matice
Slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom, zn.: S1650.
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 povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
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Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
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,
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b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať 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 03.11.2017
JUDr. Katarína Švecová, sudca
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K037046
Spisová značka: 26OdK/53/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lucia Dolanská, narodená: 10.04.1988,
bytom: Železiarenská 68, 040 15 Košice o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu takto

rozhodol
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36
Klokočov, zn. správcu: S1270 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. D14-218/2017 správcovi podstaty: Ing. Slávka
Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270 na účet č. SK47 7500
0000 0040 2325 6269, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 23.10.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K037047
Spisová značka: 30K/24/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zdenko Brenner, nar. 21.04.1980, bytom
Magurská 13, 040 01 Košice, zast. Mgr. Peter Kocák, Rožňavská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou, o návrhu správcu
podstaty: KONRES k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice, zn. správcu: S1651 na
rozhodnutie o schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
S ch v a ľ u je konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku úpadcu : Zdenko Brenner, nar. 21.04.1980, bytom
Magurská 13, 040 01 Košice uverejneného v Obchodnom vestníku č. 198/2017 zo dňa 17.10.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 26.10.2017
JUDr. Pavel Varga,
K037048
Spisová značka: 30K/2/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Tóth TÓTH, Hlavná
38/65, 076 53 Boľ, IČO: 33 162 221 o ustanovení správcu podstaty takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01
Hviezdoslavova, značka správcu: S898.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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Okresný súd Košice I dňa 26.10.2017
JUDr. Pavel Varga,
K037049
Spisová značka: 31K/21/2017
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CÍPANA s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Poľská 4, 040 01
Košice-Juh, IČO: 47 348 780 uznesením č.k. 31K/21/2017-45 zo dňa 11.09.2017 zastavil konkurzné konanie voči
dlžníkovi pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.10.2017.

Okresný súd Košice I dňa 3.11.2017
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K037050
Spisová značka: 31R/2/2017
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Heavy Workers, s. r. o., so sídlom: Slovenského raja
157/45, 053 11 Smižany, IČO: 47 508 175 uznesením č.k. 31R/2/2017-120 zo dňa 20.04.2017 zastavil
reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.09.2017 v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach, č.k.
2CoKR/17/2017- 140 zo dňa 30.06.2017.

Okresný súd Košice I dňa 3.11.2017
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K037051
Spisová značka: 26OdK/105/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Saleh Haidar, narodený: 02.01.1967, bytom: Južná Trieda
38, 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: Saleh Haidar, narodený: 02.01.1967, bytom: Južná Trieda 38,
040 01 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Saleh Haidar, narodený: 02.01.1967, bytom: Južná Trieda 38, 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. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie Štúrova 44, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1185.
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
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rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o
uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach. (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
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)
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trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
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
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správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
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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 27.10.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K037052
Spisová značka: 26OdK/106/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Milan Pačan, narodený: 25.07.1986, bytom: Betlanovce
165, 053 15 Betlanovce, 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: Milan Pačan, narodený: 25.07.1986, bytom: Betlanovce 165,
053 15 Betlanovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Milan Pačan, narodený: 25.07.1986, bytom: Betlanovce 165, 053 15 Betlanovce
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. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice.

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
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

62

Obchodný vestník 214/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.11.2017

dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
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19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 27.10.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K037053
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Gabriel Horváth, narodený: 22.06.1965, bytom: Námestie
mieru 10, 045 01 Moldava nad Bodvou, 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: Gabriel Horváth, narodený: 22.06.1965, bytom: Námestie
mieru 10, 045 01 Moldava nad Bodvou.
II.
Zbavuje dlžníka: Gabriel Horváth, narodený: 22.06.1965, bytom: Námestie mieru 10, 045 01 Moldava
nad Bodvou 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. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S762.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o
uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
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na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
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usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
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výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 30.10.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K037054
Spisová značka: 30K/12/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Marcel Romančák, nar.
28.03.1978, bytom 072 04 Trhovište č. 101 o odvolaní správcu podstaty z funkcie takto

rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie Alžbetina 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S737.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.11.2017
JUDr. Pavel Varga,
K037055
Spisová značka: 30K/41/2015
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FUSTA s.r.o., so sídlom Popradská 68, 040
11 Košice, IČO: 36 604 933 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S832, nespotrebovanú časť preddavku v sume 728,40 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 728,40 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 30.11.2015 pod položkou denníka D19-256/2015 správcovi podstaty, JUDr.
Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S832 na účet číslo SK65 1100
0000 0029 4702 3458, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.11.2017
JUDr. Pavel Varga,
K037056
Spisová značka: 31K/11/2016
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Wanila, s. r. o., so sídlom: Alejová 5, 040 11 Košice, IČO: 46 315 942
uznesením č.k. 31K/11/2016-151 zo dňa 11.07.2017 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu pre nedostatok
majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.08.2017.
Okresný súd Košice I dňa 3.11.2017
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K037057
Spisová značka: 32OdK/98/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Karol Ponický, narodený: 24.03.1958, bytom:
Jánošíková 2348/5, 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 k o n k u r z na majetok dlžníka: Ing. Karol Ponický, narodený: 24.03.1958, bytom:
Jánošíková 2348/5, 040 01 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Ing. Karol Ponický, narodený: 24.03.1958, bytom: Jánošíková 2348/5, 040 01 Košice
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovujesprávcu podstaty: Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice,
zn. správcu: S1734.
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
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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)
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
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splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
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)
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14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
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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 2.11.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K037058
Spisová značka: 30OdK/69/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Eduard Maďar, narodený: 11.06.1965, bytom: Tržná
3483/3 Trebišov, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Trebišov.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eduard Maďar, narodený: 11.06.1965, bytom: Tržná 3483/3

II.
Zbavuje dlžníka: Eduard Maďar, narodený: 11.06.1965, bytom: Tržná 3483/3 Trebišov 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. Jozef Vaško, so sídlom kancelárie Szakkayho 1, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1021.
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
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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
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
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splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
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 3.11.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
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K037059
Spisová značka: 32R/1/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: INVITA, s.r.o., so sídlom: Jazerná 3, 040 12
Košice, IČO: 36 853 020 o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu takto
rozhodol
I.
P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: INVITA, s.r.o., so sídlom: Jazerná 3, 040 12 Košice,
IČO: 36 853 020, predložený na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 16.10.2017, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
II.
853 020.
Poučenie:

U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka: INVITA, s.r.o., so sídlom: Jazerná 3, 040 12 Košice, IČO: 36

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 2.11.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K037060
Spisová značka: 31OdK/111/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Branislav Hofman, narodený: 09.05.1983, bytom: Veľký
Folkmar 364, 055 51 Veľký Folkmar, zastúpený: 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: Branislav Hofman, narodený: 09.05.1983, bytom: Veľký
Folkmar 364, 055 51 Veľký Folkmar.
II.
Zbavuje dlžníka: Branislav Hofman, narodený: 09.05.1983, bytom: Veľký Folkmar 364, 055 51 Veľký
Folkmar 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: HMG Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1565.
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.
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Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o
uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach. (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
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)
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

78

Obchodný vestník 214/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.11.2017

9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
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
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výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
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).
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Okresný súd Košice I dňa 2.11.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K037061
Spisová značka: 31OdK/84/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Tibor Csóka, nar. 2.2.1954, bytom
Eötvösova 40/5, 945 01 Komárno, ktorého správcom je LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Mariánska
1360/6, Nitra, S1751, 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: LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Mariánska 1360/6, Nitra, S1751 preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave Fio Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, č.ú. v tvare IBAN: SK85 8330 0000
0025 0123 1930, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške
500,00 eur (slovom päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet
Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D14 - 301/2017.
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 2.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037062
Spisová značka: 31OdK/88/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Zoltán Molnár, nar. 4.4.1976, bytom
Vinohradnícka 26, 946 51 Nesvady, ktorého správcom je : Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie Hornozoborská
1644/101, 949 01 Nitra, S1841, 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: Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra,
S1841 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 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 - 299/2017.
Poučenie:
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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 2.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037063
Spisová značka: 31OdK/119/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Karol Kameniczki, nar. 14.1.1973,
bytom 955 01 Topoľčany, ktorého správcom je : Ing. Mária Budníková, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, S1413, 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: Ing. Mária Budníková, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, S1413, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave Slovenskej sporiteľni, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK69 0900 0000 0051 1182 2616,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 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 - 357/2017.
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 3.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037064
Spisová značka: 31OdK/89/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Ing. Karol Kuťka, nar. 28.4.1956,
bytom Vajanského 13, 942 01 Šurany, ktorého správcom je : Ing. Jozef Kulich., so sídlom kancelárie L. Kassáka 8,
Nové Zámky, S1351, 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: Ing. Jozef Kulich., so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, Nové Zámky, S1351 preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur).
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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 vedený v peňažnom ústave VÚB, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK64 0200 0000 0000 6064 7172, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 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 - 308/2017.
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 2.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037065
Spisová značka: 31OdK/90/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Erika Balková, nar. 1.4.1975, bytom
951 72 Neverice 279, ktorého správcom je : Ing. Rudolf Ivan, so sídlom kancelárie Štefánikova č. 4, 949 01 Nitra,
S1453, 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: Ing. Rudolf Ivan, so sídlom kancelárie Štefánikova č. 4, 949 01 Nitra, S1453, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave Československá obchodná banka, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK14 7500 0000 0040
1313 3070, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00
eur (slovom päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného
súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D14 - 310/2017.
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 2.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037066
Spisová značka: 31OdK/99/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Lívia Ondrišová, nar. 26.8.1973,
bytom Hlohovecká 593, 951 21 Rišňovce, ktorého správcom je : Mgr. Roman Nagy, so sídlom Štefánikova trieda 88,
949 03 Nitra, S1410, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej
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pomoci, takto
rozhodol
I/ P o u k a z u j e správcovi: Mgr. Roman Nagy, so sídlom Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, S1410, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave ČSOB, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK64 7500 0000 0040 1108 7410, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 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 - 318/2017.
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 2.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037067
Spisová značka: 31OdK/101/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Daniel Šmitala, nar. 2.8.1979,
bytom 951 42 Zbehy 293, ktorého správcom je : Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 19, 934 01
Levice, S1235, 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: Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, S1235,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK70 0900 0000 0002 2389 1912,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 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 - 334/2017.
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 3.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037068
Spisová značka: 31OdK/106/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Katarína Ciejková, nar. 15.7.1971,
bytom 935 33 Nový Tekov 111, ktorého správcom je : JUDr. Mariana zavacká, so sídlom kancelárie Nádvorie Európy
32/3, 945 01 Komárno, 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. Mariana Zavacká, so sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s. (Raiffeisen bank), č.ú. v tvare IBAN: SK73 1100 0000 0080
1704 1139, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00
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 - 327/2017.
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 3.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037069
Spisová značka: 31OdK/109/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Marek Gašparík, nar. 28.12.1976,
IČO: 43 461 131, s miestom podnikania Poľná 488/11, 935 34 Veľký Ďur - Horný Ďur, ktorého správcom je : Mgr.
Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, S1235, 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: Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, S1235,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK70 0900 0000 0002 2389 1912,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 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 - 341/2017.
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
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

85

Obchodný vestník 214/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.11.2017

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).
Okresný súd Nitra dňa 3.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037070
Spisová značka: 31OdK/114/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Daniela Muchová, nar. 8.2.1954,
bytom Gogoľova 7, 940 02 Nové Zámky, ktorého správcom je : Slovenská insolvenčná k.s. so sídlom kancelárie
Párovská 26, 949 01 Nitra, S1552, 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: Slovenská insolvenčná k.s. so sídlom kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra, S1552
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK50 1100 0000 0029 2289 4687,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 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 - 352/2017.
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 3.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037071
Spisová značka: 31OdK/121/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Marcel Ševčík, nar. 11.7.1979,
bytom 951 03 Čeľadice 326, ktorého správcom je : Mgr. Roman Nagy, so sídlom Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra,
S1410, 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: Mgr. Roman Nagy, so sídlom Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, S1410, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave ČSOB, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK64 7500 0000 0040 1108 7410, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur), a to
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z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod
položkou denníka D 14 - 363/2017.
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 3.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037072
Spisová značka: 31OdK/125/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Marián Mokrý, nar. 14.12.1961,
bytom 955 01 Topoľčany, ktorého správcom je : Ing. Rudolf Ivan, so sídlom kancelárie Štefánikova č. 4, 949 01 Nitra,
S1453, 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: Ing. Rudolf Ivan, so sídlom kancelárie Štefánikova č. 4, 949 01 Nitra, S1453, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave Československá obchodná banka, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK14 7500 0000 0040
1313 3070, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00
eur (slovom päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného
súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D14 - 371/2017.
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 3.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037073
Spisová značka: 31OdK/102/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Žaneta Barcajová, nar. 26.7.1986,
bytom Perecká 22, 934 05 Levice, ktorého správcom je JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34,
949 01 Nitra, značka správcu S1409, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého
Centrom právnej pomoci, takto
rozhodol
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I/ P o u k a z u j e správcovi: JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, značka správcu
S1409 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 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 - 331/2017.
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 3.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037074
Spisová značka: 27OdK/38/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Radoslava Szakmárová, nar.
26.2.1972, bytom Švantnerova 2, 951 41 Lužianky, ktorého správcom je JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie
Levická 886, 952 01 Vráble, S477, 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. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, S477 preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK60 1100 0000 0026 2277 6216,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 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 - 278/2017.
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 2.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K037075
Spisová značka: 27OdK/62/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Estera Rožňanská, nar.
16.12.1952, bytom Zlatokopa 561, 946 12 Zlatná na Ostrove, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s., so
sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, S1220, 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: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, S1220,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave ČSOB, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK86 7500 0000 0040 0787 7284, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 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 - 347/2017.
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 2.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037076
Spisová značka: 27OdK/64/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Ing. Vojtech Jakab, nar. 4.12.1947,
bytom Komárňanská 1322/55, 946 55 Pribeta, ktorého správcom je Ing. Radoslava Kováscová, so sídlom kancelárie
Podzámska 32, Nové Zámky, S1860, 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: Ing. Radoslava Kováscová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, Nové Zámky, S1860
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave ČSOB, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK92 7500 0000 0040 2370 4084, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 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 - 350/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
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 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 2.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037077
Spisová značka: 27OdK/66/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Denisa Dobrotinová, nar. 3.4.1977,
bytom 951 74 Žirany 383, ktorého správcom je JUDr. Ladislav Barát, so sídlom Školská 3, 949 01, S281, 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. Ladislav Barát, so sídlom Školská 3, 949 01, S281, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK33 1100 0000 0029 2584 0107,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 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 - 353/2017.
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 2.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037078
Spisová značka: 27OdK/68/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Erika Bulková, nar. 16.12.1977,
bytom Tokajská 135/2, 949 11 Nitra, podnikajúca pod obchodným menom Erika Bulková AKIRÉ MASÁŽE, IČO:
46074295, s miestom podnikania Tokajská 135/2, 949 11 Nitra, ktorého správcom je JUDr. Erik Solár, so sídlom
kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, S477, 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. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, S477 preddavok na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK60 1100 0000 0026 2277 6216,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 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 - 362/2017.
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 2.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037079
Spisová značka: 27OdK/70/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Oleg Vaňo, nar. 28.9.1958, bytom
949 01 Nitra, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Barát, so sídlom Školská 3, 949 01, S1182, 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: Mgr. Ladislav Barát, so sídlom Školská 3, 949 01, S1182, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK14 1100 0000 0026 1955 8293,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 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 - 364/2017.
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 2.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037080
Spisová značka: 27OdK/72/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Ing. Ondrej Jánošík, nar. 24.9.1966,
bytom Horná 80/80, 941 06 Komjatice, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Ondrej Jánošík G O L D E N, IČO:
40 881 300, s miestom podnikania Horná 80/80, 941 06 Komjatice, ktorého správcom je : JUDr. Tatiana Timoranská,
so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, S1183, 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. Tatiana Timoranská, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky,
S1183, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 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 vedený v peňažnom ústave VÚB, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK70 0200 0000 0006 3234 2172, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 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 - 369/2017.
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 2.11.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K037081
Spisová značka: 1K/52/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Červeňák, nar.
15.09.1987, bytom Ostrovany 214, 082 22 Šarišské Michaľany, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
uznesením 1K/52/2015-108 zo dňa 22.9.2017 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Jozef Červeňák, nar.
15.09.1987, bytom Ostrovany 214, 082 22 Šarišské Michaľany po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2017
Okresný súd Prešov dňa 3.11.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K037082
Spisová značka: 1K/55/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mária Sedláková, nar.
08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava - Vyšná Šuňava, správcom ktorého je JUDr. Jana
Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
uznesením 1K/55/2015-159, zo dňa 22.9.2017 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Mária Sedláková, nar.
08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava - Vyšná Šuňava po splnení konečného rozvrhu výťažku.
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Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2017
Okresný súd Prešov dňa 3.11.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K037083
Spisová značka: 1K/36/2016
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Macko, nar.
20.06.1971, trvale bytom 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je: JUDr. Peter Novosad, so sídlom
kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/36/2016-88 zo dňa
11.9.2017 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ľubomír Macko, nar. 20.06.1971, trvale bytom 093 01
Vranov nad Topľou po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.10.2017
Okresný súd Prešov dňa 3.11.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K037084
Spisová značka: 1K/9/2017
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viliam Holub, nar. 21.03.1984, trvale
bytom Švábska č. 6811/62, Prešov správcom ktorého je JUDr. Peter Novosad, so sídlom kancelárie Masarykova 16,
080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku uznesením 1K/9/2017-29, zo dňa
11.09.2017 zrušil konkurz na majetok úpadcu: Viliam Holub, nar. 21.03.1984, trvale bytom Švábska č. 6811/62,
Prešov pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.10.2017
Okresný súd Prešov dňa 3.11.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K037085
Spisová značka: 1K/16/2017
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TEHLIAR, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Tisinec,
Stropkov, IČO: 31 662 331, o návrhu likvidátora dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka uznesením
1K/16/2017-77 zo dňa 04.09.2017 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: TEHLIAR, spol. s r.o.
v likvidácii, so sídlom Tisinec, Stropkov, IČO: 31 662 331.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2017
Okresný súd Prešov dňa 3.11.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
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K037086
Spisová značka: 4K/21/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RICHANTO, s.r.o., so sídlom Orechová 5, Humenné 066
01, IČO: 36 457 027, zastúpený: JUDr. Michael Medviď, so sídlom Wurmova 1131/4, 040 23 Košice, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
opravuje záhlavie a výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 4K/21/2017-24 zo dňa 24.10.2017, a to údaj IČO
dlžníka, ktoré správne znie:
„36 457 027“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 2.11.2017
JUDr. Tomáš Novák, v z. sudca
K037087
Spisová značka: 2R/2/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka:
BIO INVESTMENTS s. r. o., so
sídlom 086 05 Lukov 158, IČO: 44 162 626, správcom ktorého je PERSPECTA Recovery, k.s., so sídlom
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: BIO INVESTMENTS s. r. o., so sídlom 086 05 Lukov 158, IČO: 44 162
626, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 9.10.2017, ktorý je prílohou tohto uznesenia,
končí reštrukturalizáciu dlžníka: BIO INVESTMENTS s. r. o., so sídlom 086 05 Lukov 158, IČO: 44 162 626.
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 31.10.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K037088
Spisová značka: 22OdK/134/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Jana Janičíková, nar. 11.10.1964, trvale bytom
Brvnište, ktorého správcom je Mgr. Peter Plško so sídlom kancelárie Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1780, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Peter Plško so
sídlom kancelárie Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka správcu S1780, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 338/2017.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 3.11.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K037089
Spisová značka: 22OdK/136/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Ján Križan, nar. 02.09.1957, trvale bytom Západná
2507/3, 911 08 Trenčín, ktorého správcom je obchodná spoločnosť Licitor recovery k. s. so sídlom kancelárie
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1388, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi obchodnej
spoločnosti Licitor recovery k. s. so sídlom kancelárie Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu
S1388, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho
súdu pod položkou reg. D14 347/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 3.11.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K037090
Spisová značka: 22OdK/137/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Michaela Ďuricová, nar. 13.07.1989, trvale bytom
Rozkvet 4480/198-1, 017 01 Považská Bystrica, ktorého správcom je JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie
Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Vladimír
Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
357/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 3.11.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K037091
Spisová značka: 22OdK/139/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na René Kovács, nar. 06.04.1971, trvale bytom Trenčín,
ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1395, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Matúš Košara
so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1395, preddavok na úhradu paušálnej
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odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 352/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 3.11.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K037092
Spisová značka: 23K/6/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dionýz Nagy, nar. 5.11.1969,
Mliečany 30, 929 01 Dunajská Streda, zastúpený: JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, advokát, Čilistovská 12, 931 01
Šamorín, o ustanovení správcu do funkcie, takto
rozhodol

Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Peter Kubik, nar. 07.09.1978, značka S1223, Hlavná
48, 929 01 Dunajská Streda.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.10.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K037093
Spisová značka: 23K/16/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: XIXO, s.r.o., IČO: 31410278, Hlavná
991/39, 924 01 Galanta, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2708/T, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi XIXO, s.r.o., IČO: 31410278, Hlavná 991/39, 924 01 Galanta, zapísaný v
obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2708/T, správcu: JUDr. Peter Sopko, so sídlom
kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.10.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K037094
Spisová značka: 23K/28/2014
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Frievald, nar. 23.7.1966,
Trhová 549/16, 930 11 Topoľníky, takto
rozhodol

Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Štefan Frievald, nar. 23.7.1966, Trhová 549/16, 930 11 Topoľníky, správcu: JUDr.
Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Námestie 1. Mája č. 14, Piešťany 921 01.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.10.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K037095
Spisová značka: 23K/30/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Bielik - REX, IČO: 37 473 689,
922 21 Dubové 169, o ustanovení správcu do funkcie, takto
rozhodol

Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie:
Rudnayovo námestie 1, Bratislava, IČO: 35 959 665.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.10.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K037096
Spisová značka: 28K/12/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Flash Logistics s.r.o., Korzo Bélu Bartóka
345/12, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 385 277, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č. 29778/T, takto
rozhodol

Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Flash Logistics s.r.o., Korzo Bélu Bartóka 345/12, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44
385 277, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 29778/T, predbežného
správcu: Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, Dunajská Streda 929 01.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
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

97

Obchodný vestník 214/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.11.2017

o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.11.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K037097
Spisová značka: 28K/12/2017
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú
značku: 28K/12/2017
Upovedomenie o zrušení termínu pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa-veriteľa:
proti dlžníkovi:

SR - Daňový úrad Trnava
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
Flash Logistics s.r.o.
Korzo Bélu Bartóka 345/12, Dunajská Streda
IČO: 44 385 277

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
Vám oznamuje, že pojednávanie, ktoré je vytýčené na deň 22.11.2017 o 08:30 hod. na č.dv.237 Okresného
súdu Trnava, sa ruší z dôvodu, že uznesením sp.zn. 28K/12/2017-88 zo dňa 02.11.2017 bol ustanovený predbežný
správca.
V Trnave, dňa 03.11.2017
JUDr.
Vincent Szabó
sudca

Za správnosť vyhotovenia: Soňa Puterová

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.11.2017
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JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K037098
Spisová značka: 36OdK/76/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Berežná, narodená 04.05.1967, trvale bytom
Brestová 741/1, 919 27 Brestovany, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Berežná, narodená 04.05.1967, trvale bytom Brestová
741/1, 919 27 Brestovany.
II.
Ustanovuje správcu: INSOLVENCY TRUSTEE, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 3157/24, 924 01
Galanta, IČO: 47 252 308.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
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.
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.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 TRNAVA dňa 31.10.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K037099
Spisová značka: 28K/12/2017
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191
elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
Vybavuje/linka
28K/12/2017
OS Trnava/21200,517

Trnava
03.11.2017

VEC
Upovedomenie veriteľov o zrušení termínu pojednávania dňa 22.11.2017 o 08:30 hod.
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Flash Logistics s.r.o., Korzo Bélu Bartóka
345/12, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 385 277, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č. 29778/T, upovedomuje veriteľov označených v návrhu:
1.
2.

Slovenská republika, Daňový úrad, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874
3.
Sociálna poisťovňa, ústredie ul. 29. augusta č. 8 - 10, 813 63 Bratislava 1
o zrušení termínu pojednávania dňa 22.11.2017 o 08:30 hod. na č.dv. 237 Okresného súdu Trnava z
dôvodu, že Uznesením sp.zn. 28K/12/2017-88 zo dňa 02.11.2017 bol ustanovený predbežný správca.

JUDr. Vincent Szabó
sudca
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Za správnosť vyhotovenia: Soňa Puterová

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.11.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K037100
Spisová značka: 36OdK/75/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Mihálik, narodený 06.02.1961, trvale bytom
Sv.Gorazda 3002/1, 905 01 Senica, podnikajúceho pod obchodným menom František Mihálik - Nákladná
automobilová doprava, IČO: 40 206 394 s miestom podnikania Novomeského 1216/82, 905 01 Senica, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 24.08.2009, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: František Mihálik, narodený 06.02.1961, trvale bytom
Sv.Gorazda 3002/1, 905 01 Senica.
II.

Ustanovuje správcu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
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.
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.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
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uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
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prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, 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
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dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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 TRNAVA dňa 31.10.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K037101
Spisová značka: 36K/19/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MONT - TEX, s.r.o., so sídlom Potočná 91, 909
01 Skalica, IČO: 36 722 456, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
19453/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: MONT - TEX, s.r.o., so sídlom Potočná 91, 909 01 Skalica, IČO:
36 722 456, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 19453/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.10.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K037102
Spisová značka: 36OdS/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Újváry, narodený 04.06.1984, trvale bytom 930 38
Tonkovce 776, podnikajúceho pod obchodným meno Pavol Újváry, s miestom podnikania Tonkovce 776, 93038 Nový
Život, IČO: 45 629 030, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou od 22.12.2014 do 22.12.2017, zastúpeného: Mgr.
Andrej Maar, advokát, Dunajská 7614/6, 811 08 Bratislava, v konaní o určení splátkového kalendára, takto
rozhodol
Súd n á v r h navrhovateľa - dlžníka: Pavol Újváry, narodený 04.06.1984, trvale bytom 930 38 Tonkovce 776, o d
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m i e t a.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.11.2017
JUDr. Martin Smolko, sudca
K037103
Spisová značka: 36OdK/24/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Anton Macánek, narodený 26.04.1974,
bytom Mirka Nešpora 581/7, 908 45 Gbely, správcom ktorého je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie: Čilitovská
12, 931 01 Šamorín, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov
spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie: Čilitovská 12, 931 01 Šamorín preddavok
na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške 500,00 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 101/2017 a
to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná. 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. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a
okolnosti sporu možné a účelné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.11.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K037104
Spisová značka: 36OdK/42/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Eva Takáčová, narodená 31.01.1966,
trvale bytom Dožova 52, 927 05 Šaľa, správcom ktorého je Mgr. Marek Čelustka, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927
01 Šaľa, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e Mgr. Marek Čelustka, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške 500,00 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
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odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 157/2017 a
to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná. 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. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a
okolnosti sporu možné a účelné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.11.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K037105
Spisová značka: 36OdK/39/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ľuboš Hajko, narodený 17.12.1970,
trvale bytom Vendelínska 256/16, 919 43 Cífer, podnikajúceho pod obchodným menom Ľuboš Hajko, s miestom
podnikania Vendelínska 256/16, 919 43 Cífer, IČO: 40 626 121, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
12.05.216, správcom ktorého je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie: Čilitovská 12, 931 01 Šamorín, o
vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie: Čilitovská 12, 931 01 Šamorín preddavok
na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške 500,00 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 147/2017 a
to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná. 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. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a
okolnosti sporu možné a účelné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.11.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
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K037106
Spisová značka: 36OdK/47/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: František Szendrei, narodený
31.05.1983, trvale bytom Česká 1437/18, 824 01 Galanta, správcom ktorého JUDr. Marieta Katona, so sídlom
kancelárie: Korzo Bélu Bartoka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie: Korzo Bélu Bartoka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške 500,00 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 172/2017 a
to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná. 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. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a
okolnosti sporu možné a účelné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.11.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K037107
Spisová značka: 36OdK/51/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Marek Břinek, narodený 13.12.1975,
trvale bytom Koniarekova 7, 917 01 Trnava, správcom ktorého JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1.
Mája č. 14, 921 01 Piešťany, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov
spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1. Mája č. 14, 921 01 Piešťany preddavok
na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške 500,00 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 189/2017 a
to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania
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uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a
okolnosti sporu možné a účelné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.11.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K037108
Spisová značka: 36OdK/62/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Igor Petr, narodený 19.09.1974, trvale
bytom Vladimíra Clementisa 6449/20, 917 01 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Igor Petr - I.P.MONT, s
miestom podnikania Vladimíra Clementisa 6449/20, 917 01 Trnava, IČO: 43 091 768, s pozastavenou
podnikateľskou činnosťou od 31.05.2016 do 31.05.2019, správcom ktorého JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom
kancelárie: Nám. 1. Mája č. 14, 921 01 Piešťany, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1. Mája č. 14, 921 01 Piešťany preddavok
na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške 500,00 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 210/2017 a
to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná. 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. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a
okolnosti sporu možné a účelné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.11.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K037109
Spisová značka: 36OdK/55/2017

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Milan Stanek, narodený 05.06.1979,
trvale bytom Jána Hollého 570/37, 908 77 Borský Mikuláš, podnikajúceho pod obchodným menom Milan Stanek, s
miestom podnikania Bratislavská 44, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 44 384 840, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 03.01.2012, správcom ktorého Ing. Miroslav R. Šefčík, so sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1,
917 01 Trnava, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e Ing. Miroslav R. Šefčík, so sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške 500,00 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 197/2017 a
to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná. 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. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a
okolnosti sporu možné a účelné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.11.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K037110
Spisová značka: 36OdK/56/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Miroslav Ferančík, narodený
23.02.1974, trvale bytom Mateja Bela 26, 921 01 Piešťany, správcom ktorého JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom
kancelárie: 919 28 Bučany 258, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie: 919 28 Bučany 258 preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške 500,00 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 202/2017 a
to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná. 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. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a
okolnosti sporu možné a účelné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.11.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K037111
Spisová značka: 2OdK/64/2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Ing. Alena Hanusová, nar. 28.07.1964, bytom
Sládkovičova 664/62, 017 01 Považská Bystrica, správcom ktorého je: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného
súdu Žilina dňa 02.08.2017 a vedený pod položkou registra 431/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 3.11.2017
JUDr. Natália Tršková, vyšší súdny úradník
K037112
Spisová značka: 4K/2/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PRVÁ STROJÁRENSKÁ
LEASINGOVÁ, a.s., so sídlom Robotnícka 819/38, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 423 891, správcom ktorého
je: JUDr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie Jilemnického 30, 036 01 Martin, o návrhu správcu na uloženie
záväzného pokynu, ako postupovať, takto
rozhodol
I.
Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
109/2012 zo dňa 7.6.2012, a to nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Turčianske Teplice, v obci
Turčianske Teplice:
pozemok parcelného čísla 1181/12 o výmere 459 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste
vlastníctva č. 1999 pre katastrálne územie Turčianske Teplice, v
súpisovej hodnote 9.180 EUR a
stavbu (montážna hala) bez súpisného čísla, zapísanú na liste vlastníctva č. 2012 pre katastrálne
územie Turčianske Teplice, postavenú na parcele parcelného čísla
1181/12, v súpisovej hodnote 30.000 EUR,
je správca povinný zorganizovať tretie kolo dražby. Predmetom dražby bude súbor oboch nehnuteľností, t.j. pozemok
a na ňom stojaca stavba sa budú dražiť spoločne. Podmienky dražby budú stanovené v súlade s návrhom správcu
na uloženie záväzného pokynu zo dňa 26.10.2017. Správca je povinný o akýchkoľvek významných skutočnostiach
týkajúcich sa speňažovania tohto majetku informovať súd.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 3.11.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K037113
Spisová značka: 2OdK/71/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Rastislav Valašík, nar. 04.12.1970, bytom Jána
Kollára 2455/22, 022 01 Čadca, správcom ktorého je: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická
2018/7, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného
súdu Žilina dňa 11.08.2017 a vedený pod položkou registra 486/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 3.11.2017
JUDr. Natália Tršková, vyšší súdny úradník
K037114
Spisová značka: 2OdK/72/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Daniel Mažgút, nar. 04.10.1955, bytom Berlínska 6,
010 08 Žilina, správcom ktorého je: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného
súdu Žilina dňa 14.08.2017 a vedený pod položkou registra 491/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 3.11.2017
JUDr. Natália Tršková, Sudca
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K037115
Spisová značka: 2OdK/73/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Lenka Šerešová, nar. 19.08.1981, bytom
Moskovská 4/2, 036 01 Martin, správcom ktorého je: Ing. Jaroslav Veréb, so sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01
Martin, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného
súdu Žilina dňa 16.08.2017 a vedený pod položkou registra 502/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 3.11.2017
JUDr. Natália Tršková, vyšší súdny úradník
K037116
Spisová značka: 2OdK/74/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Alexander Stacho, nar. 02.12.1973, bytom Bystrická
cesta 197/40, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je: Ing. Elena Fioleková, so sídlom kancelárie Mudroňova 43,
036 01 Martin, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného
súdu Žilina dňa 18.08.2017 a vedený pod položkou registra 521/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 3.11.2017
JUDr. Natália Tršková, vyšší súdny úradník
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

114

Obchodný vestník 214/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.11.2017

K037117
Spisová značka: 9OdS/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Gaššo, nar. 26.07.1958, trvale bytom Havrania
127, 027 05 Zázrivá, do 30.04.2008 podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Gaššo, s miestom podnikania
Havrania 127, 027 05 Zázrivá, IČO: 41 657 942, zastúpeného: JUDr. Alžbeta BORIKOVÁ, advokátska kancelária, s.
r. o., so sídlom Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, IČO: 47 249 587, v konaní o určení splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
Dlžníkovi: Jaroslav Gaššo, nar. 26.07.1958, trvale bytom Havrania 127, 027 05 Zázrivá poskytuje
ochranu pred veriteľmi.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie: Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, IČO:
17 889 561.
III.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o začatí insolvenčného konania známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte
ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov.
V.
Dlžník je povinný zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy
správcu na zaplatenie preddavku.
VI.
Účastníkov konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi
ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe.
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania. Uznesenie o poskytnutí ochrany pred veriteľmi sa považuje za
zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v obchodnom vestníku.
Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením
konania na účet správcu ani do siedmych dní od výzvy správcu, správca nesplnenie tejto povinnosti oznámi v
Obchodnom vestníku, čím sa konanie skončí.
Okresný súd Žilina dňa 3.11.2017
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Mgr. Antónia Ďuranová, Sudca
K037118
Spisová značka: 9OdK/41/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Martina Mišovičová, nar. 08.01.1987, bytom
Okružná 2060/7, 026 01 Dolný Kubín, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žilina, Národná 34, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martina Mišovičová, nar. 08.01.1987, bytom Okružná 2060/7,
026 01 Dolný Kubín.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom kancelárie P. Mudroňa 505/5, 036 01
Martin, IČO: 33 224 391.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V. Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte
ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov,
spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
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parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
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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.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
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i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 3.11.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, Sudca
K037119
Spisová značka: 2OdK/75/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Ján Mojš, nar. 08.06.1960, bytom Klačno 2000/29,
034 01 Ružomberok, správcom ktorého je: Mgr. Michal Miho, so sídlom kancelárie Mariánske námestie 20, 010 01
Žilina, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného
súdu Žilina dňa 17.08.2017 a vedený pod položkou registra 508/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

119

Obchodný vestník 214/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.11.2017

a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 3.11.2017
JUDr. Natália Tršková, vyšší súdny úradník
K037120
Spisová značka: 2OdK/76/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Ing. Ľubomír Faktor, nar. 23.05.1970, bytom SNP
142, 023 02 Krásno nad Kysucou, správcom ktorého je: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom kancelárie P.
Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného
súdu Žilina dňa 17.08.2017 a vedený pod položkou registra 511/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 3.11.2017
JUDr. Natália Tršková, vyšší súdny úradník
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K037121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol KUBALA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 5/1893, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/51/2016 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/51/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo súpisovej zložky majetku: 13.
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA – PRÍJEM ÚPADCU – MZDA 9/2017 (za 14 dní, 2
sviatky a 5 dní dovolenky)
Celková suma (aj mena): 153,34 Eur (v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 veta druhá ZKR)
Dôvod zaradenia: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Deň zaradenia/deň zápisu: 31.10.2017/31.10.2017
Charakteristika: právny dôvod – pracovná zmluva so zamestnávateľom: Royal Office s. r. o., IČO: 46 163 875
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK68 1100 0000 0029 3515 2156
Banka: Tatra banka, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 153,34 Eur

K037122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ečery
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 8, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.8.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/78/2013 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/78/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Sopko, LL.M., správca úpadcu Ján Ečery, nar. 16.08.1959, bytom Dopravná 8, 831 06 Bratislava,
podľa ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii veriteľom úpadcu oznamujem,
že bol zostavený zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a súčasne oznamujem aj zámer zostaviť rozvrh
všeobecnej podstaty.

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu
o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti
podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho
námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.

Do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v úradných hodinách správcovskej
kancelárie, po predošlom objednaní sa najmenej jeden pracovný deň vopred na e-mailovej adrese
sopko.peter@gmail.com.

JUDr. Peter Sopko, LL.M. správca

K037123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ečery
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 8, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.8.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/78/2013 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/78/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č. Popis

Súpisová hodnota (€) Stav Deň zapísania do súpisu Dôvod zapísania do súpisu

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

107,60
107,60
112,38
107,60
107,60
107,60
107,60
107,60
107,60
107,60
107,60
106,68
106,68
106,68

Pohľadávka na výplatu mzdy 7/2016
Pohľadávka na výplatu mzdy 7/2016
Pohľadávka na výplatu mzdy 8/2016
Pohľadávka na výplatu mzdy 9/2016
Pohľadávka na výplatu mzdy 10/2016
Pohľadávka na výplatu mzdy 11/2016
Pohľadávka na výplatu mzdy 12/2016
Pohľadávka na výplatu mzdy 1/2017
Pohľadávka na výplatu mzdy 2/2017
Pohľadávka na výplatu mzdy 4/2017
Pohľadávka na výplatu mzdy 4/2017
Pohľadávka na výplatu mzdy 7/2017
Pohľadávka na výplatu mzdy 7/2017
Pohľadávka na výplatu mzdy 9/2017

6.11.2017
6.11.2017
6.11.2017
6.11.2017
6.11.2017
6.11.2017
6.11.2017
6.11.2017
6.11.2017
6.11.2017
6.11.2017
6.11.2017
6.11.2017
6.11.2017

§67
§67
§67
§67
§67
§67
§67
§67
§67
§67
§67
§67
§67
§67

ods. 1 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z.
ods. 1 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z.
ods. 1 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z.
ods. 1 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z.
ods. 1 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z.
ods. 1 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z.
ods. 1 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z.
ods. 1 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z.
ods. 1 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z.
ods. 1 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z.
ods. 1 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z.
ods. 1 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z.
ods. 1 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z.
ods. 1 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z.

K037124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bazala Rainer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrocká 5051 / 28, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Róbert Baran
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Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/89/2017 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/89/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Róbert Baran, správca dlžníka Mag. Rainer Bazala, nar.: 28.07.1967, bytom Bodrocká 5051/28, 821 07
Bratislava, SR, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (dálej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK63
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

1100

0000

0026

1733

8342

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.
Ing. Róbert Baran, správca

K037125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Ivičič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Králová pri Senci 0, 900 50 Králová pri Senci
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/60/2017 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/60/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Lukáš Ivičič, nar. 14.01.1989, trvale bytom
Králová pri Senci, toho času vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS Leopoldov, občan SR, týmto v
zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a
vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZKR.
V zmysle § 167 v ods. 1 ZKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

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 ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.

JUDr. Michaela Voleková, správca

K037126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TITOL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 116, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 781 274
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2015 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca vylučuje nasledovné peňažné pohľadávky zo súpisu všeobecnej podstaty z dôvodu ich úhrady:
Peňažná pohľadávka v sume: 304,62 €, právny dôvod: poskytnuté služby, dlžník Ing. Martin Malina, Bratislava
36,: súpisová hodnota: 304,62 €;
Peňažná pohľadávka v sume: 62,64 €, právny dôvod: poskytnuté služby, dlžník VAJNORY Shoping City,
Bratislava, IČO: 30777232: súpisová hodnota: 62,64 €.

V Bratislave, dňa 06.11.2017

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K037127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TITOL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 116, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 781 274
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2015 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca vylučuje nasledovnú peňažnú pohľadávku zo súpisu všeobecnej podstaty z dôvodu jej úhrady:
Peňažná pohľadávka v sume: 11.156,16 €, právny dôvod: poskytnuté služby, dlžník IPE –Consult, s.r.o.,
Bratislava, IČO: 36863327: súpisová hodnota: 11.156,16 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 06.11.2017

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K037128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Bohony
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belinského 17, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/91ú2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/91/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: (ďalej len "Úpadca")
Karol Bohony, narod. 16.11.1982, bytom Belinského 17, 851 01 Bratislava, občan SR Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava, sp. značka: 8OdK/91/2017, č.k. 8OdK/91/2017-19 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 203/2017 dňa 24.10.2017, bol vyhlásený konkurz úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Karol Bohony, date of birth 16.11.1982, address Belinského 17,, 851 01 Bratislava, Slovak
republic, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Bratislava, No. 8OdK/91/2017, č.k.
8OdK/91/2017-19 publiced in Commercial Bulletin no.203/2017 24th of October 2017 bancruptcy procedure was
on the Debtor Karol Bohony.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 25.10.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.
This resolution of the District court Bratislava, became valid on 25th October 2017. The bancruptcys procedure
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkkrze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava
I., Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. značke 8OdK/91/2017 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu 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, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny
dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka 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 pre doručovanie písomností , ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Bratislava I. (District court Prešov), Záhradnícka 10, 821
44 Bratislava, Slovak republic, to the No. 8OdK/91/2017 and in one original to the bancruptcy trustee to the
address Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 09 Bratislava, Slovak republic. Each claim must be lodged
separetely. Thelodgement 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 claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
condictions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condiction 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 names
as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim. In case the address or a seat in the Slovak republic has to be stated. In case a nonfinancial
claim si lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its elevation, as
well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of jus in re or reserve the
possessive law, and on what property is his quarentee refer.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky). Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or wil be not signed, dated or an expert
opinion (in case of nonfinancial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not be considered as
claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the
incorrect of the incoplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 125 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 125 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the bussiness
documentation of the debtor.
Ing. Anna Bružeňáková, správca/ trustee

K037129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Harmady
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapitána Jána Rašu 1879/35, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1953
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6Odk/51/2017 S 1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6Odk/51/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prihláška pohľadávky doručená po základnej prihlasovacej lehote podľa § 28 ZoKR
Veriteľ: JUDr. Jozef Kapronczai, Švermova 273 Galanta, IČO: 42 133 882
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška pohľadávky č. 1 a č. 2 v celkovej výške 460,58 € doručená dňa 20.10.2017.
V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku
V Bratislave, dňa 03.11.2017
MK Recovery, k.s., správca

K037130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Frankovitsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/40/2017/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/40/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

ng. Anna Bružeňáková, správca úpadcu Katarína Frankovitsová, narod. 08.07.1976, bytom Ševčenkova 19, 851
01 Bratislava, občan SR v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do zoznamu
pohľadávok boli zapísané následovné pohľadávky :
VERITEĽ: Slovenská republika - Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, Bratislava
Dátum zápisu: 02.11.2017
pohľadávka v celkovej výške 964,25 Eur predstavcujúca istinu pohľadávky vyplývajúca z rozhodnutia
riaditeľa Ústavu na výkon väzby Bratislava č. ÚVV 18/31-181/05 a Uznesenia OS Bratislava I, č.k. 5T 45/04
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K037131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Kmošenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orchideová 13, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/93/2017/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/93/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu, Ľubica Kmošenová, v konkurze, trvale bytom: Orchideová 13, 821 07 Bratislava oznamuje, že
dňom uverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Májkova 3, 811 02 Bratislava, v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 15.30 hod, 5. posch., č.
dv. 518. Žiadosť o nahliadnutie do spisu je možné podávať písomne na adrese Májkova 3, P.O.BOX 76, 820 05
Bratislava alebo elektronicky na e-mail: hrivnakova@acs.sk alebo tel.: +421/2/50239341, +421/905 437 093.

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

K037132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EURO TECHNOLOGY SYSTEM SLOVAKIA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terchovská 11, 900 28 Zálesie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 823 347
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Kyseľová
Sídlo správcu:
Laurinská 3, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2016 S1778
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Jana Kyseľová, adresa sídla správcu: Laurinská 3, 811 01 Bratislava, značka správcu S 1778, správca
úpadcu: EURO TECHNOLOGY SYSTEM SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Terchovská 11, 900 28 Zálesie, IČO: 44
823 347 zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 21.12.2017 o 12:30 hod. /prezentácia od
12:00 hod. do 12:30 hod./ na 1. poschodí v sídle správcu, na adrese Laurinská 3, 811 01 Bratislava.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba členov veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z
obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a
doklad totožnosti.
Mgr. Jana Kyseľová - správca

K037133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Kmošenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orchideová 13, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/93/2017/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/93/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Ľubica Kmošenová v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

128

Obchodný vestník 214/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.11.2017

konkurze, nar. 07.12.1968, Orchideová 13, 821 07 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „úpadca“), Vám
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k.: 8OdK/93/2017 zo dňa 16.10.2017 bol vyhlásený
konkurz na uvedeného úpadcu.
According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 from 29 May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava
I, No. 8OdK/93/2017 dated 16 October 2017 bankruptcy procedure was declared against the bankrupt –
Ľubica Kmošenová, in bankruptcy, date of birth 7 December 1968, Orchideová 13, 821 07 Bratislava,
Slovak Republic (the "bankrupt").
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2017. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurz úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I became valid and effective on 25 October 2017. The
bankruptcy procedure was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd
Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania 8OdK/93/2017 a v jednom
rovnopise správcovi na adresu JUDr. Margita Hrivňáková, správca, Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava,
Slovenská republika. 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, na predpísanom tlačive a prostredníctvom elektronickej podateľne Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only the
„BaRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days from the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Bratislava I (District Court
Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic, to the File No. 8OdK/93/2017 and in one
original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Margita Hrivňáková, správca, Májkova 3, P.O. Box
76, 820 05 Bratislava, Slovak Republic. The lodgment of claim has to include information on 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 interest, the legal cause of the interest; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors
whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object
to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency denominated as EUR, on the
standard application form and via electronic submission system of the Ministry of Justice of the Slovak
Republic. 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. In
case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be annexed.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v konkurznom konaní neprihliada.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie
sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law shall not be considered as
claims in the bankruptcy procedure. Security rights that were not lodged become extinct after the
lodgment period elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZoKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to Article 30 of the BaRA.
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 applies to creditors with permanent residence or registered seat in European Union
member states other than the Slovak Republic and creditors who are not listed in the debtor's list of
commitments.
JUDr. Margita Hrivňáková, správca úpadcu / bankruptcy trustee

K037134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Kochan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roman Kochan Píniová 13, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/45/2017-S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/45/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka Roman Kochan, nar. 18.04.1971, bytom
Píniová 13, 821 07 Bratislava, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len ZKR) oznamujem, že konkurznú podstatu dlžníka netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata teda
nepokryje ani náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Roman Kochan, nar. 18.04.1971, bytom Píniová 13, 821 07
Bratislava, k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa konkurz z r u š u j e.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

K037135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Vojtech Kassay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 1804/68, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Róbert Baran
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/16/2017 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/16/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
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Oznámenie správcu podľa § 96 ods. 2 ZKR
Správca úpadcu týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.
Dotknuté osoby podľa § 96 ods. 3 ZKR sú oprávnené do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku nahliadať do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate u správcu a v uvedenej lehote namietať u
správcu poradie pohľadávky proti podstate svojím podaním na predpísanom tlačive. Námietka musí byť podaná
včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Ing. Róbert Baran, správca

K037136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Cyril Syč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/28/2012 S 1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/28/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

V Banskej Bystrici, dňa 16.10.2017
Spis. zn.: 3K/28/2012
Spis. zn. správcu: 3K/28/2012 S 1319

VEC:

Udelenie súhlasu s návrhom konečného rozvrhu výťažku

Zverejnením v Obchodnom vestníku č. OV 187/2017 zo dňa 02.10.2017 zverejnil správca úpadcu: Ing. Cyril Syč,
nar. 23.05.1958, trvale bytom Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava návrh konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty s tým, že zároveň vyzval zástupcu veriteľov o schválenie tohto návrhu v lehote 15 dní odo
dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.
S poukazom na uvedené týmto v správcom stanovenej lehote ako právny zástupca zástupcu veriteľov
udeľujem súhlas a v celom rozsahu schvaľujem návrh konečného rozvrhu výťažku v konkurze na majetok
úpadcu: Ing. Cyril Syč, nar. 23.05.1958, trvale bytom Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava, ktorý správca
úpadcu zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 187/2017 zo dňa 02.10.2017 pod číslom zverejnenia
K029488.

..............................................................
Peter Pipich
zast. advokátska kancelária
AK PRESPERINOVA, s.r.o.
JUDr. Petra Presperínová, advokátka
konateľka
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K037137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 524/8, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1979
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/63/2017 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/63/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľný majetok:
motorové vozidlo továrenskej značky: ŠKODA FELICIA EFF613/-/-, VIN: TMBEFF613Y7291247, ev. č.: SC667DE
rok výroby: 2000
miesto umiestnenia: SNP 524/8, 903 01 Senec
stav opotrebovanosti: použité
suma: 250,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 250,00 EUR

V Bratislave, dňa 06.11.2017

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

K037138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Michaela Andrejkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3064/77, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/62/2017 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/62/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Podstata

Názov

Súpisová Výťažok zo
Majetok
Miesto Dátum
Dôvod
hodnota speňaženia Stav tretej
Register
predaja zapísania zapísania
[EUR]
[EUR]
osoby

DSS
Všeobecná Dôchodkové
0
podstata
sporenie
0000732106

0

-

nie

-

3.11.2017

majetok
úpadcu

Zabezpečenie

SK7802000000001166134871 -

V Bratislave dňa 3.11.2017
Mgr. Petra Muroňová, správca

K037139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grešo Vladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrútocká 4519 / 40, 821 04 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1971
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/2/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/2/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Vladislav Grešo, bytom Vrútocká 4519/40, 821 04
Bratislava,
nar.:
06.03.1971,
týmto
zverejňuje
doplnenie
súpisu
všeobecnej
podstaty:
1. Pohľadávka z účtu
Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
09/2017
poukázaná
TK accomidation s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 127,73 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 06.11.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu
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K037140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Slováková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 2749/54, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/94/2017-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/94/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 6OdK/94/2017 zo dňa 18.10.2017 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Jana Slováková, nar.
12.07.1961, trvalý pobyt: Novomeského 2749/54, 902 01 Pezinok.
V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s použitím §
21 ods. 1 a nasl. Vyhlášky MS SR č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov správca oznamuje, že
do správcovského spisu 6OdK/94/2017-S1378 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch,
vždy v čase od 9:00h do 15:00h po predchádzajúcom dohodnutí termínu nahliadnutia. Správca zároveň oznamuje
kontaktné údaje kancelárie správcu: tel. +421 2 555 745 97, fax: +421 2 555 745 97, e-mail:
spravca.letkovsky@gmail.com.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K037141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IRO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 132 121
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/3/2014 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/3/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 26.10.2017 o 10.30 hod. vo veci konkurzu na majetok úpadcu
IRO, s. r. o., so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 34 132 121, konanie vedené na Okresnom súde
Bratislava I, sp. zn. 6R/3/2014
Miesto konania: sídlo správcu, Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Dátum a čas: 26. október 2017, 10.30 hod.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Potvrdenie predsedu veriteľského výboru
3. Prerokovanie možností speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty pod súpisovou
položkou č. 9
4. Záver
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané správcom JUDr. Oľgou Karáskovou, ktorá zasadnutie veriteľského
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výboru až do potvrdenia predsedu veriteľského výboru viedla. Na zasadnutí veriteľského výboru sa zúčastnili
členovia:
1. ABC staving s.r.o.
poverená osoba Ing. Viktor Leščinský
2. FLAMMA s.r.o.
v zast. Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s.r.o.
JUDr. Andrej Jaroš, konateľ
3. MAGENTA s.r.o.
poverená osoba Ing. Viktor Leščinský

K bodu 1. programu
Správca overil totožnosť a oprávnenie prítomných osôb konať v mene členov veriteľského výboru, pričom sa
konštatuje, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní traja členovia, a teda veriteľský výbor je
uznášaniaschopný.

K bodu 2. programu
Splnomocnený zástupca spoločnosti MAGENTA s.r.o. navrhol potvrdiť spoločnosť MAGENTA s.r.o. za predsedu
veriteľského výboru.
- za návrh: ABC staving s.r.o.
FLAMMA s.r.o.
MAGENTA s.r.o.
- proti návrhu: nikto

Veriteľský výbor schválil nasledujúce:
Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor potvrdil zotrvanie spoločnosti MAGENTA s.r.o. vo funkcii predsedu veriteľského výboru.

K bodu 3. programu
Pod súpisovou položkou č. 9 je v súpise všeobecnej podstaty zapísaný nechránený nehmotný majetok vo forme
všeobecné know-how, klientská databáza a profesionálne know-how v zmysle znaleckého posudku č. 04/2016,
znalec: Ing. Jaroslav Mrenica, súpisová hodnota 592.207 EUR.
Členovia veriteľského výboru vyzvali správcu, aby vo vzťahu k predmetnej súpisovej položke informoval veriteľský
výbor o možnostiach speňaženia, keďže ide o najbonitnejšiu položku zapísanú v súpise všeobecnej podstaty.
Správca informoval členov veriteľského výboru, že v podobe, v akej je majetok spísaný v súpise všeobecnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty, nie je možné predmetný majetok speňažiť, keďže tento sa nachádza u tretieho subjektu, a to v
databáze spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 736
003 a správca ho nemá k dispozícii.
Preto správca informoval členov veriteľského výboru o možnosti uplatniť nárok z používania predmetného majetku
voči tretiemu subjektu.
V nadväznosti na túto informáciu bol zo strany členov veriteľského výboru správca požiadaný, aby spísal do
súpisu všeobecnej podstaty ako novú súpisovú položku pohľadávku voči spoločnosti Renault Slovensko, spol. s
r.o. z titulu užívania majetku vo vlastníctve úpadcu.

K bodu 4. programu
Predseda veriteľského výboru stručne zopakoval priebeh schôdze a následne zasadnutie veriteľského výboru o
11.15 hod. ukončil.

Zápisnica bola spísaná dňa 26.10.2017 v Bratislave.

MAGENTA s.r.o.
predseda veriteľského výboru
spln. Ing. Viktor Leščinský

K037142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kostelný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prašník 264, 922 11 Prašník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/63/2017 S 1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/63/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu- Štefan Kostelný, nar.: 16.06.1964, bytom 264 Prašník 922 11, v
konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25Odk/63/2017, týmto v zmysle ust. §
32 ods. 7 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov)
oznamuje veriteľom konkurzného konania, že kauciu za účelom popierania pohľadávok je možné poukazovať na
bankový účet vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK59 7500 0000 0040 2516 3461, pričom veriteľ ako variabilný
symbol uvedenie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

K037143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/69/2017 S 1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/69/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu- Juraj Šimko, nar.: 03.11.1979, bytom 917 01 Trnava, t.č. ÚVTOS a ÚVV
Leopoldov, Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom
Trnava pod sp. zn. 36Odk/69/2017, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák.
č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje veriteľom konkurzného konania, že kauciu za
účelom popierania pohľadávok je možné poukazovať na bankový účet vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK65 7500
0000 0040 2518 1686, pričom veriteľ ako variabilný symbol uvedenie číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.

K037144
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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. § 28 ods. 3 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje, že po základnej
prihlasovacej lehote bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa:
- KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO: 24 785 199, v sume 739,05 eur (z toho istina 739,05 eur),
- KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO: 24 785 199, v sume 127,56 eur (z toho istina 127,56 eur),

K037145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NKC travel, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sibírska 2, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 237 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/4/2013 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/4/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
Dňa 24.05.2013 Okresný súd Trnava vydal uznesenie č. k.: 36K/4/2013-79 o vyhlásení konkurzu na majetok
úpadcu NKC travel, s.r.o. v konkurze, sídlo: Sibírska 2, 908 51 Holíč, IČO: 36 237 191, zápis v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 12030/T (ďalej len „Úpadca“), za správcu Úpadcu bol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovený Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, (ďalej len
„Správca“).
Správca v konkurznom konaní vedenom na majetok Úpadcu vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu.
Predmet predaja:
Hnuteľný majetok je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu. Popis majetku úpadcu, ktorý je predmetom
tejto ponuky, bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 170/2013 zo dňa 04. 09. 2013 pod položkou: K015536 a v
znení jeho doplnenia zverejneného v Obchodnom vestníku č. 109/2017 zo dňa 08.06.2017, pod položkou:
K012771. Ide o nasledovné hnuteľné veci:
nábytok (zariadenie kancelárie v sídle firmy);
- súpisová hodnota: 300,- EUR;
výpočtová technika (zariadenie kancelárie v sídle firmy);
-súpisová hodnota: 200,- EUR;
reklamný materiál
-súpisová hodnota: 1.000,- EUR;
(ďalej len ,,Hnuteľný majetok”)
peňažná pohľadávka vo výške 49.798,- EUR voči spoločnosti ATT GLOBAL INVESTMENT, a.s., právny titul:
Zmluva o pôžičke;
-súpisová hodnota: 49.798,- EUR
(ďalej len ,,Pohľadávka č. 1”)
peňažná pohľadávka vo výške 6.639,- EUR voči Simone Mojžišovej, právny titul: Zmluva o pôžičke;
-súpisová hodnota: 6.639,- EUR
(ďalej len ("Pohľadávka č. 2”)

peňažná pohľadávka vo výške 6.639,- EUR voči Igorovi Vargovi, právny titul: Zmluva o pôžičke;
-súpisová hodnota: 6.639,- EUR
(ďalej len ,,Pohľadávka č. 3”)
peňažná pohľadávka vo výške 435.228,- EUR voči spoločnosti Slovak Telekom a.s., právny titul nezaplatenie
odstupného podľa Zmluvy o obchodnom zastúpení,;
-súpisová hodnota: 435.228,- EUR
(ďalej len „Pohľadávka č. 4“) ; (ďalej spolu aj ako „Pohľadávky“)
Hnuteľný majetok nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) a je uvedená v súpise všeobecnej
podstaty pri súpisovej zložke majetku a predstavuje sumu: 1.500,- EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka č. 1 nie je ocenená znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jej hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZoKR a je uvedená v súpise všeobecnej podstaty pri súpisovej zložke
majetku č. 5 a predstavuje sumu: 49.798,- EUR.
Pohľadávka č. 2 nie je ocenená znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jej hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZoKR a je uvedená v súpise všeobecnej podstaty pri súpisovej zložke
majetku č. 6 a predstavuje sumu: 6.639,- EUR.
Pohľadávka č. 3 nie je ocenená znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jej hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZoKR a je uvedená v súpise všeobecnej podstaty pri súpisovej zložke
majetku č. 6 a predstavuje sumu: 6.639,- EUR.
Pohľadávka č. 4 nie je ocenená znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jej hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZoKR a je uvedená v súpise všeobecnej podstaty pri súpisovej zložke
majetku č. 6 a predstavuje sumu: 435.228,- EUR.
Predaj Hnuteľného majetku a Pohľadávok č. 1 až č. 4 sa uskutočňuje podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) ZoKR
zorganizovaním ponukového konania.

Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 1. kole verejného ponukového konania - výška ponúknutej odplaty za predaj:
·
·
·
·
·

Hnuteľného majetku musí byť minimálne v sume: 1.500 EUR;
Pohľadávky č. 1 musí byť minimálne v sume: 49.798,- EUR;
Pohľadávky č. 2 musí byť minimálne v sume: 6.639,- EUR;
Pohľadávky č. 3 musí byť minimálne v sume: 6.639,- EUR;
Pohľadávky č. 4 musí byť minimálne v sume: 435.228,- EUR.

Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkaného majetku, ako aj úplné znenie podmienok verejného ponukového
konania si záujemca môže vyžiadať telefonicky u Správcu na tel. č.: 0918 475 831, príp. mailom na adrese:
sabolova@akko.sk.
Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Záväzné ponuky na odkúpenie Hnuteľného majetku a Pohľadávok sa predkladajú na adresu kancelárie správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – NKC travel, s.r.o. - neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

návrh kúpnej ceny - číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli
pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
doklad o úhrade celku kúpnej ceny na účet v banke: č. účtu: 2629805817/1100, vedený v Tatra
banke, a.s.,
doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia
občianskeho preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej
osoby je ním overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace,
oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia uhradenej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do dňa 24.11.2017 (vrátane) do 15.00 hod. Pre dodržanie
lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie Správcu, nie dátum
podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového
konania predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie Hnuteľného majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, dňa 27.11.2017 (deň po lehote
na doručenie, t.j. pondelok, keďže posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk je piatok) o 10.00 hod., o čom
Správca vyhotoví zápisnicu.
Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 7 dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto lehote zároveň
oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú zložené sumy
vrátené do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň Správca vyzve víťaza verejného
ponukového konania na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
pokynu správcu, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej
kúpnej ceny. Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli správcu: 06.11.2017

K037146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RNDr. Emil Němec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievaly 112, 906 34 Prievaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.2.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing PhD Lucia Sandtner
Sídlo správcu:
Sadocá 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/34/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25Odk/34/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka: RNDr. Emil Némec, bytom Prievaly 112, 906 34
Prievaly, narodený 17.2.1954, sp. zn. 25OdK/34/2017 správca konkurznej podstaty Ing. Lucia Sandtner, PhD, so
sídlom kancelárie Sadová 3/A, 905 01 Senica , týmto oznamuje, že predmetný konkurz končí v zmysle § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR“), z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Počas celého konkurzu správca
zabezpečoval zistenie majetku podliehajúceho konkurzu; pri jeho zisťovaní vychádzal najmä zo zoznamu majetku
predloženého úpadcov, z vyjadrení úpadcu a iných osôb, vykonal aj vlastné šetrenia za súčinnosti osôb a orgánov
povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Správca zistil, že úpadca nevlastní žiadny majetok tvoriaci
všeobecnú ani oddelenú podstatu. Rovnako sa správca nedozvedel ani o žiadnom novom majetku dlžníka, na
základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku. Poučenie: V zmysle § 167v ods. 1 ZKR,
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká
funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo
dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne
niektorému z dedičov dlžníka. Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca

K037147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA REAL, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podnikateľská 2, 040 70 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 520 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing PhD Lucia Sandtner
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie na popieranie pohľadávok veriteľov
Ing. Lucia Sandtner, PhD.- správca konkurznej podstaty úpadcu TERRA REAL, s.r.o, Podnikateľská 2, 040 01
Košice, pôvodne Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO. 455 20 741, spisová značka 36K/21/2017 , oznamuje v
súlade s § 32 ods. 7 písm.b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania
pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie vo forme IBAN : SK3911110000001167346008 vedený vo UNICREDIT BANK, a.s
Výška kaucie: 350,- EUR
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Správa pre prijímateľa: 36K/21/2017 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa
popieranej pohľadávky

Poučenie: 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 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; 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.
Ing. Lucia Sandtner, PhD. správca

K037148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 1512/59, 958 26 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 14

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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Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota

Popis: Zrážka z dôchodku za mesiac september 2017 poukázaná Sociálnou poisťovňou so sídlom v Bratislave v
zmysle § 72 ods. 2 ZoKR dňa 02.10.2017 na účet správcu konkurznej podstaty IBAN: SK24 5200 0000 0000
1579 5395
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 11,30 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
Sporný zápis:

K037149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Jurčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín ..., 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/100/2017 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/100/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 06.04.2017 a písomného vyhlásenia úpadcu zo dňa 13.09.2017, dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Vladimír Jurčák, nar. 07.05.1962, trvale
bytom 911 01 Trenčín, SR, sp. zn. 40OdK/100/2017, zrušuje.
Ing. Katarína Roderová, správca

K037150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hloža 1164/2, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
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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Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/77/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu
Sp. Zn.: 40OdK/77/2017
JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom Nám. sv. Anny 361/20 , 911 01 Trenčín ako správca dlžníka/ úpadcu Miroslav
Ďuriš, nar.: 24.05.1975, trvale bytom Hloža 1164/2, 018 61 Beluša, Slovenská republika (ďalej ako „úpadca“)
týmto v zmysle ust. § 76 zákona, 167 h a § 167 o ods. 2 č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Dôvod zrušenia konkurzu:
Podľa § 167h ods. 4 ZKR „Konkurzu nepodlieha nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka a majetok dlžníka, ktorý
nemožno postihnúť v exekúcii.“
Podľa § 167o ods.2 ZKR ,,Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí
preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa
v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia“
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že v zmysle § 167h ods. 4 ZKR konkurzu nepodlieha nepostihnuteľná hodnota
obydlia úpadcu a v zmysle § 167o ods. 2 ZKR obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť aspoň sčasti pohľadávky prihlásených.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Miroslav Ďuriš, nar.: 24.05.1975, trvale
bytom Hloža 1164/2, 018 61 Beluša, Slovenská republika, Slovenská republika, zrušuje.
JUDr. Andrej Jaroš, správca
správca úpadcu

K037151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sahul
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 980/26, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/32/2017 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/32/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
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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informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve dlžníka,
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR,
konkurz na majetok dlžníka Peter Sahul, nar. 20.9.1982 bytom Dukelská 980/26, 017 01 Považská Bystrica,
občan SR vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 40OdK/32/2017 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Sahul, nar. 20.9.1982 bytom Dukelská
980/26, 017 01 Považská Bystrica, občan SR, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.:
40OdK/32/2017 zrušuje.
V Trenčíne, 6.11.2017
JUDr. Darina Válková, správca

K037152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná štvrť 365/8, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/17/2017 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/17/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
V konkurznom konaní správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto podľa § 167v
ods. l ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K037153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Šujan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poluvsie 213, 972 16 Poluvsie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.4.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 22Odk/43/2017 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22Odk/43/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
V konkurznom konaní správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto podľa § 167v
ods. l ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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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K037154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Deviatková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 1549/46, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/116/2017 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/116/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
V konkurznom konaní správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto podľa § 167v
ods. l ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K037155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Belás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliny 1409/1, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/111/2017 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/111/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Ivan Belás, nar. 28.12.1965, trvale bytom Hliny 1409/1, 017 01
Považská Bystrica, ktoré je vedené na Okresnom súde Trenčín pod spis. značkou: 40OdK/111/2017, týmto v
súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, mi bola
doručená prihláška pohľadávky:
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35792752
Suma pohľadávky celkom: 565,00 Eur
Prihlásený právny dôvod: Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom úvere č. 179402 zo dňa 10.10.2013
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok: 06.11.2017
V Trenčíne, dňa 06.11.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K037156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Hriadelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inovecká 1148/58, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.3.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/44/2017 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/44/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Martin Hurtiš, správca úpadcu Jaroslava Hriadelová, nar. 21.03.1960, trvale bytom Inovecká 1148/58,
Trenčín 911 01 zvoláva v zmysle ust. 167m ZKR schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať 27.11.2017 o 9.30 hod. v
Prievidzi na ul. Matice slovenskej č. 17, v sídle kancelárie správcu konkurznej podstaty. Program schôdze
veriteľov je nasledovný : 1.Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov 2.Voľba zástupcu veriteľov 3.Rôzne, záver
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov
má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a
vymáhateľnosti. Veritelia fyzické osoby sú povinný pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické
osoby aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného
člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinný predložiť plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K037157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
nemá nemá, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/61/2017 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/61/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Miroslav Herák, nar. 8.8.1974 bytom Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok bola v súlade s § 167l ods.3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
veriteľa:

Secapital S.á.r.L..
9 rue du Laboratoire L-1911, Luxemburg,
Luxemburské veľkovojvodstvo,

IČO: B 108305

pohľadávka č. 1 celková prihlásená suma: 1 780,00 €

V Trenčíne, 6.11.2017
JUDr. Darina Válková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K037158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Polianka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 517/23, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 105 034
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/18/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Andrej Jaroš, Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, správca úpadcu Poľnohospodárske družstvo
Polianka v Konkurze, Námestie M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO: 34 105 034
vyhlasuje
2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku - Časť podniku
(ďalej aj „ 2. kolo VPK“)
Konkurzné konanie na majetok úpadcu bolo vyhlásené uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 27.08.2014,
pod sp. zn.: 40K/18/2014.
JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Polianka, so sídlom Námestie M.R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO:
34 105 034 (ďalej ako „úpadca“),v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 12.04.2017 a
zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty GB management, a.s., so sídlom Slavníkova 2357/9, PrahaBřevnov, Česká republika zo dňa 28.04.2016 vyhlasuje 2. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA na
speňaženie časti podniku úpadcu.
Predmet predaja je zverejnený:
1. v Obchodnom vestníku č. 207/2014 zo dňa 29.10.2014 ktorý je špecifikovaný ako ( pozemok pod por. číslom 1
- 6 a pod por. číslom 23- 28; hnuteľná vec pod por. číslom 34- 35; peňažné pohľadávky pod por. číslom 36- 80);
2. v Obchodnom vestníku č. 160/2017 zo dňa 21.08.2017, ktorý je špecifikovaný ako ( pozemok pod por. číslom
82; iná majetková hodnota pod por. číslom 6),
2. v Obchodnom vestníku č. 208/2014 zo dňa 30.10.2014, ktorý je špecifikovaný ako ( hnuteľná vec pod por.
číslom 1 - 5; iná majetková hodnota pod por. číslom 7)
3. v Obchodnom vestníku č. 209/2014 zo dňa 31.10.2014, špecifikovaný ako peňažná pohľadávka pod por.
číslom 8 - 13.
Pre účasť záujemcu vo VPK je povinná registrácia. Tlačivo pre vykonanie registrácie záujemcu vo VPK na
požiadanie zašle správca záujemcovi elektronickou poštou, email: jaros@ak-jaros.sk
Záujemca, fyzická alebo právnická osoba sa môže zaregistrovať do VPK aj osobne na adrese správcu konkurznej
podstaty JUDr. Andrej Jaroš, Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín po zverejnení tohto inzerátu v
pracovných dňoch od 9,00 - 12,00 hod. a od 13,00 - 15,00 hod.
Zaregistrovaný záujemca obdrží:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zaregistrovaný záujemca obdrží:
·
·
·

Podmienky predaja a pravidlá predkladania ponúk
formulár „Záväzná ponuka“ a
2x originál Dohody o zložení finančnej zábezpeky

Správca umožní zaregistrovanému záujemcovu vykonať obhliadku nehnuteľností zaradených do VPK. Vzhľadom
na prevádzku areálu, v ktorom sa nehnuteľnosti nachádzajú, termín na obhliadku nehnuteľností je potrebné
vopred dohodnúť so správcom.
Záväznú ponuku musí zaregistrovaný záujemca doručiť v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu
kancelárie správcu: JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín s označením
„PONUKA / 38K/40/2014 /- 2. kolo VPK - NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 dní od zverejnenia inzerátu v Obchodnom
vestníku. Lehota na predloženie ponuky začne plynúť nasledujúci deň od zverejnenia inzerátu v Obchodnom
vestníku a uplynie posledný deň lehoty o 15,00 hod. V prípade, ak posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
bude deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, lehota na predkladanie ponúk uplynie prvý pracovný deň
nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja o 15,00 hod.
Záväzná ponuka musí byť úplná a musí spĺňať všetky náležitosti stanovené v Podmienkach predaja a
pravidlách predkladania ponúk.
Pre 2.kolo VPK minimálna kúpna cena stanovená nie je.
Pre 2. .kolo VPK príslušný orgán stanovil pre záujemcu povinnosť zložiť na účet správcu finančnú zábezpeku v
minimálnej výške 50% ponúknutej kúpnej ceny
Doručené obálky so Záväznými ponukami budú otvorené prvý pracovný deň po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk; o otváraní obálok správca spíše záznam.
VPK správca vyhodnotí v súlade s Podmienkami predaja. O vyhodnotí VPK správca v súlade s Podmienkami
predaja oboznámi záujemcov, ktorí do VPK predložia svoje Záväzné ponuky.
JUDr. Andrej Jaroš, správca

K037159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Polianka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 517/23, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 105 034
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/18/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Sp.zn.40K/18/2014
Vec:
Doplnenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu Poľnohospodárske družstvo
Polianka- yylúčenie pôdy v spoluvlastníctve úpadcu zo speňažovania časti podniku
Dňa 19.10.2017 upovedomil správca úpadcu Poľnohospodárske družstvo Polianka GB management,
a.s. ako príslušný orgán o tom, že súčasťou časti podniku, ktorá je predmetom speňažovania (na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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základe záväzného pokynu, udeleného príslušným orgánom GB management, a.s. ako aj veriteľským
výborom) je aj spoluvlastnícky podiel k pozemkom. Zároveň veritel'a oboznámil s tým, že jeden zo
spoluvlastníkov Ekotrend agro s.r.o. si uplatnil predkupné právo na spoluvlstnícky podiel.
Pozemky ku ktorým má úpadca spoluvlastnícky podiel zs sú špecifikované ako:
parcely registra "E", katastrálne územie Myjava, parcela č. 30125 orná pôda o výmere
9927m2, parcela č. 30184, orná pôda ovýmere 3339m2 v spoluvlastníctve I,tí Tomišová
Katarína r. Ušiaková, Poriadie S.Č. 218
parcela registra "E", katastrálne územie Brestovec, číslo
spoluvlastnícky podiel I,tí Ekotrend agro s.r.o., Závodná 3, Bratislava

parcely

35234

o

výmere

2133m2,

Vzhľadom k tomu, že nie je jednotný názor na otázku, či je v prípade predaja podniku/časti podniku
možné/prípustné vylúčiť uplatnenie zákonného predkupného práva podl'a ustanovenia § 140 OZ
v spojení s ustanoveniami §602 a nasl. OZ, zastávame názor, že pre vylúčenie akýchkoľvek ďalších
námietok spojených s predajom majetku úpadcu je vhodné tieto tri parcely zo speňažovania časti
podniku vylúčiť a pri ich speňažovaní postupovať osobitne.
Na základe vyššie uvedeného Vám ako správcovi úpadcu GB management, a.s. ukladá záväzný pokyn
vylúčit' pri predaji časti podniku úpadcu na samostatné speňaženie parcely reg. "E" č. 30125 orná
pôda o vymere 9927m2 a č. 30184 orná pôda o výmere 3339m2 kat. územie Myjava aparcelu reg.
"E" č. č. 35234 o výmere 2133m2 kat. územie Brestovec.
S pozdravom
Mgr.
advokátsky koncipient
Zvara
Námestie

advokáti
S~JP

Ing.

Zuzana
s.r.o
1.

.•
811

Petrová
advokátska
06

kancelária
Bratislava

K037160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Faktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Kukučína 335/42, 020 01 Dolné Kočkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1971
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/50/2016 S 1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/50/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej veci úpadcu Ladislav Faktor, nar. 13.01.1971, trvale bytom M. Kukučína 335/42, 020 01
Dolné Kočkovce, č. k. 38K/50/2016 oznamuje, že vo veci o určenie víťaznej ponuky ponukového konania na
speňaženie majetku - motorové vozidlo Škoda Octavia, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku 196/2017
dňa 13.10.2017 pod č. K031854, správca určil v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu za víťaznú
ponuku záujemcu Mgr. Stanislava Jevčíka, trvale bytom Pod Glavicou 7121/14, 841 08 Bratislava.
V Bratislave, dňa 06.11.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K037161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Vetrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tužina 376, 972 14 Tužina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1968
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/96/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/96/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty:
Dňa 02.11.2017 bol ustanoveným správcom na podklade úpadcom predloženého Zoznamu majetku a v zmysle §
76 v spojení s § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vykonaný súpis
majetku patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty.
1.Obchodný podiel v spoločnosti VÝROBOK SK, s.r.o. so sídlom Soľná 728, 972 13 Nitrianske Pravno,
IČO: 50 627 562.
Deň zapísania majetku: 02.11.2017
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa
jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 26.512,00 EUR.
2. Obchodný podiel v spoločnosti OBLÁTKY SK, s.r.o. so sídlom Soľná 728, 972 13 Nitrianske Pravno,
IČO: 50 778 552.
Deň zapísania majetku: 02.11.2017
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa
jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 100,00 EUR.
Súpisová hodnota spísaných vecí stanovená správcom predstavuje sumu 26.612,00 EUR.

Správcovský dom, k.s.
zast. Ing. Nikoleta Pappová

K037162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Harbutová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 697/2, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/27/2012 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/27/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:

názov

obdobie:

príjem úpadcu

9/2017

súpisová hodnota v €:
79,23 €

V Trenčíne, 6.11.2017
JUDr. Darina Válková, správca

K037163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopecká Vilma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 631/15, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/107/2017 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/107/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
správca oznamuje veriteľom dlžníka Kopecká Vilma rodená Švančarová, nar. 3.7.1963 bytom 9.mája 631/15,
Nemšová 914 41 že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať
kauciu vo výške 350,-€, je vedený v SLSP, a.s. pob. Trenčín, IBAN SK61 0900 0000 0051 3376 2511. Ako
variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do správy pre prijímateľa uveďte
meno dlžníka a číslo konkurzného konania.
JUDr. Darina Válková, správca

K037164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Tarnek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1483/142, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.5.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/142/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/142/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
správca oznamuje veriteľom dlžníka Tarnek Michal, nar. 25.5.1981, bytom SNP 1483/142, 017 01 Považská
Bystrica že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo
výške 350,-€, je vedený v SLSP, a.s. pob. Trenčín, IBAN SK61 0900 0000 0051 3376 2511. Ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do správy pre prijímateľa uveďte meno
dlžníka a číslo konkurzného konania.
JUDr. Darina Válková, správca

K037165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Okružná 904/46, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/151/2017 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/151/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
správca oznamuje veriteľom dlžníka dlžníka Milan Mikuláš, nar. 23.7.1976, bytom Malá okružná 904/46,
Partizánske 958 01, že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať
kauciu vo výške 350,-€, je vedený v SLSP, a.s. pob. Trenčín, IBAN SK61 0900 0000 0051 3376 2511. Ako
variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do správy pre prijímateľa uveďte
meno dlžníka a číslo konkurzného konania.
JUDr. Darina Válková, správca

K037166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUXOR a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 123
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa v 1. poradí - COACH,
s.r.o., Tomášikova 25/A, 821 01 Bratislava, IČO 46 883 614
a
Zabezpečeného veriteľa v 2. poradí - JUDr. Ivan Pádej, Odborov 242/1, 017 01 Považská Bystrica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Všeobecne o priebehu konkurzu - opis doterajšieho priebehu konkurzu
V právnej veci navrhovateľa – dlžníka LUXOR a.s. so sídlom Školská 226, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 327
123 (ďalej len „Úpadca“), o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Úpadcu, bol na základe Uznesenia
Okresného súdu Trenčín v konaní sp. zn.: 38K/40/2016 zo dňa 26. júla 2016 (ďalej len „Uznesenie“), ktoré bolo
publikované v Obchodnom Vestníku č. 147/2016 dňa 1. augusta 2016, vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a
do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Róbert Fatura.
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne, vo veci sp. zn.: 38K/40/2016 zo dňa 8. novembra 2016 bol JUDr. Róbert
Fatura odvolaný z funkcie správcu a do funkcie správcu úpadcu LUXOR a.s. v konkurze so sídlom Školská 226,
017 01 Považská Bystrica, IČO 36 327 123 bola ustanovená JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica.
V zmysle príslušných ustanovení ZKR správca okamžite začal vykonávať všetky povinnosti stanovené mu
zákonom:
·
·
·
·
·
·
·

zverejnil oznam v OV kedy a kde možno nahliadnuť do správcovského spisu,
spracoval žiadosť o pripísanie nevyčerpaného preddavku zloženého dlžníkom,
dňa 24. januára 2017 sa konalo zasadnutie veriteľského výboru v sídle Sociálnej poisťovne v Bratislave
za prítomnosti správcu konkurznej podstaty
dňa 13. februára 2017 sa konalo zasadnutie veriteľského výboru v sídle Sociálnej poisťovne v Bratislave
(udelenie záväzného pokynu správcovi č. 1)
dňa 12. apríla 2017 sa konalo zasadnutie veriteľského výboru v sídle Sociálnej poisťovne v Bratislave
(udelenie záväzného pokynu správcovi č. 2)
dňa 12. júna 2017 sa konalo zasadnutie veriteľského výboru v sídle Sociálnej poisťovne v Bratislave
(udelenie súhlasu správcovi na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku úpadcu)
dňa 18. augusta 2017 sa konalo zasadnutie veriteľského výboru v sídle Sociálnej poisťovne v Bratislave
(udelenie súhlasu správcovi na uzatvorenie zmluvy o správe registratúrnych záznamov úpadcu)

V konkurze si prihlásilo riadne prihláškami svoje pohľadávky celkovo -18- veriteľov, z ktorých veriteľov si -2veritelia prihlásili zabezpečenú pohľadávku, na základe čoho bola vytvorená oddelená podstata pre veriteľa:
·

COACH, s.r.o.,

Tomášikova 25/A, 821 01 Bratislava, IČO 46 883 614, prihláška pohľadávky doručená do kancelárie správcu
osobne dňa 2. septembra 2016, 1PP, v celkovej výške 231.721,18,-€
1. Súpis majetku úpadcu
Do všeobecnej podstaty úpadcu bol zapísaný majetok úpadcu jednou položkou ako podnik, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 192/2016 dňa 6. októbra 2016 nasledovne:
Správca pokračuje v prevádzkovaní podniku úpadcu a preto podnik ako celok sa zapisuje do súpisu majetku
jednou položkou, v súlade s § 88 ods. 4 ZKR.
Súpisová položka: podnik úpadcu LUXOR, a.s. so sídlom Školská 226, 01701 Považská Bystrica, IČO 36 327 123
s hodnotou 894.996,27EUR Súpis ukončený 30.09.2016. Dôvod zapísania jednou položkou je pokračovanie v
prevádzke.
1. a) Aktualizácia súpisu a preradenie súpisu zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty
Súpis všeobecnej podstaty úpadcu bol zverejnený v OV č. 192/2016 zo dňa 6. októbra 2016 jednou položkou ako
podnik, ktorý bol sčasti preradený do podstaty oddelenej zverejnený v Obchodnom vestníku č. 240/2016 dňa 15.
decembra 2016 nasledovne:
Zabezpečený veriteľ: Coach, s.r.o., Tomášikova 25/A, 821 01 Bratislava, IČO 46 883 614
Číslo zabezpečenej pohľadávky: 9/1
Poradie zabezpečenej pohľadávky: prvé
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Deň vydania: 09.11.2017

Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Výška zabezpečenej pohľadávky týmto zabezpečovacím právom: 263.448,31,-EUR
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam V 2820/08 zo dňa 30.09.2008, postúpenie pohľadávky
Coach s.r.o., Tomášiková 25/A, 821 01 Bratislava 0364/2016/CE z 14.4.2016

POZEMOK: 1.
druh: zastavané plochy a nádvoria
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 985 m2
parc. č. „C“: 406/7
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 8866
súpisová hodnota: 5.654,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 2.
druh: zastavané plochy a nádvoria
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 865 m2
parc. č. „C“: 409/2
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 8866
súpisová hodnota: 4.965,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 3.
druh: zastavané plochy a nádvoria
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 107 m2
parc. č. „C“: 409/8
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 8866
súpisová hodnota: 614,18,-€
štát: SR

POZEMOK: 4.
druh: zastavané plochy a nádvoria
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 44 m2
parc. č. „C“: 421/3
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 8866
súpisová hodnota: 252,56,-€
štát: SR

POZEMOK: 5.
druh: zastavané plochy a nádvoria
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

STAVBA: 6.
popis: prevádzková budova
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica
Orientačné číslo vchodu: -

výmera: 223 m2
parc. č. „C“: 5911
spoluvlastnícky podiel: 1/1

ulica: Školská
parc. č. „C“: 406/7
spoluvlastnícky podiel: 1/1
súpisová hodnota: 139.312,98,-€

číslo LV: 8866
súpisová hodnota: 1.280,00,-€
štát: SR

číslo LV: 8866
súpisné číslo: 226
štát: SR
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STAVBA: 7.
popis: garáž
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica
Orientačné číslo vchodu: -

Konkurzy a reštrukturalizácie

ulica: Školská
parc. č. „C“: 409/8
spoluvlastnícky podiel: 1/1
súpisová hodnota: 4.308,16,-€

Deň vydania: 09.11.2017

číslo LV: 8866
súpisné číslo: 4135
štát: SR

1. b) Aktualizácia všeobecnej podstaty
Správa aktualizoval všeobecnú podstatu, ktorá aktualizácia bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 248/2016
dňa 28. decembra 2016 nasledovne:
HNUTEĽNÁ VEC: 1.
popis: osobný automobil zn. Mazda CX5, Mazda CX-5
evidenčné číslo: PB192BU
majetok inej osoby ako úpadcu:
dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby:

rok výroby: 2012
VIN číslo: JMZKEK97800123768
tretia osoba:

stav opotrebovanosti: použité
súpisová hodnota: 3.657,67,-€
štát: SR
sporný zápis:

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA: 2.
právny dôvod vzniku: nezaplatená kúpna cena za dodaný tovar fakturovaná č. 772013 zo dňa 13.12.2013, splatná dňa 21.12.2013
dlžník: CONTRACT CONSULT, s.r.o., ul. Školská 226/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 307 432
celková suma: 288,00,-€

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA: 3.
právny dôvod vzniku: nezaplatená kúpna cena za dodaný tovar fakturovaná č. 1022011 zo dňa 16.12.2011
splatná dňa 16.12.2011
dlžník: CONTRACT CONSULT, s.r.o., ul. Školská 226/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 307 432
celková suma: 288,00,-€

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA: 4.
právny dôvod vzniku: nezaplatená kúpna cena za dodaný tovar fakturovaná č. 1202012 zo dňa 16.12.2012, splatná dňa 16.12.2012
dlžník: CONTRACT CONSULT, s.r.o., ul. Školská 226/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 307 432
celková suma: 288,00,-€

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: 5.
popis: zostatok v pokladni úpadcu k 30.11.2016
zostatková suma: 717,72,-€

HNUTEĽNÁ VEC: 6.
popis: dámska sukňa, 9 ks
súpisová hodnota: 105,94,-€

HNUTEĽNÁ VEC: 7.
popis: dámske nohavice, 24 ks
súpisová hodnota: 451,14,-€

HNUTEĽNÁ VEC: 8.
popis: dámska bunda, 2 ks

rok výroby: 2016

rok výroby: 2016

rok výroby: 2016

stav opotrebovanosti: nové

stav opotrebovanosti: nové

stav opotrebovanosti: nové
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Deň vydania: 09.11.2017

súpisová hodnota: 59,10,-€

HNUTEĽNÁ VEC: 9.
popis: dámsky top, 3 ks
súpisová hodnota: 30,96,-€

HNUTEĽNÁ VEC: 10.
popis: dámske sako, 19 ks
súpisová hodnota: 263,84,-€

HNUTEĽNÁ VEC: 11.
popis: dámske paleto, 97 ks
súpisová hodnota: 5.119,21,-€

HNUTEĽNÁ VEC: 12.
popis: dámske sako, 22 ks
súpisová hodnota: 718,58,-€

rok výroby: 2016

rok výroby: 2016

stav opotrebovanosti: nové

rok výroby: 2016

stav opotrebovanosti: nové

rok výroby: 2016

HNUTEĽNÁ VEC: 13.
popis: dámska sukňa - model, 1 ks
súpisová hodnota: 20,96,-€

stav opotrebovanosti: nové

rok výroby: 2016

HNUTEĽNÁ VEC: 14.
popis: dámske sako - model, 1 ks
súpisová hodnota: 35,22,-€

rok výroby: 2016

HNUTEĽNÁ VEC: 15.
popis: dámske paleto - model, 1 ks
súpisová hodnota: 48,57,-€

HNUTEĽNÁ VEC: 16.
popis: opasky, 15 ks
súpisová hodnota: 79,09,-€

stav opotrebovanosti: nové

stav opotrebovanosti: nové

stav opotrebovanosti: nové

rok výroby: 2016

rok výroby: 2016

stav opotrebovanosti: nové

stav opotrebovanosti: nové

HNUTEĽNÁ VEC: 17.
popis: základný materiál na výrobu odevov v množstve 1.457,80m
súpisová hodnota: 6.954,55,-€

rok výroby: --

HNUTEĽNÁ VEC: 18.
popis: tkaný textilný materiál fixačný v množstve 10m

rok výroby: --

stav opotrebovanosti: nové

stav opotrebovanosti: nové
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Deň vydania: 09.11.2017

súpisová hodnota: 5,19,-€

HNUTEĽNÁ VEC: 19.
popis: drobná príprava potrebná pre výrobu odevov – odevná šnúra v množstve 2.143m
súpisová hodnota: 478,66,-€

HNUTEĽNÁ VEC: 20.
popis: drobná príprava potrebná pre výrobu odevov – etikety v množstve 3.316ks
súpisová hodnota: 47,15,-€

rok výroby: -- stav opotrebovanosti: nové

rok výroby: --

HNUTEĽNÁ VEC: 21.
popis: Drobná príprava potrebná pre výrobu odevov – Gombíky a spony v množstve 863 ks
súpisová hodnota: 148,44,-€

HNUTEĽNÁ VEC: 22.
popis: Zipsy v množstve 1.719 ks
súpisová hodnota: 1.733,21-€

HNUTEĽNÁ VEC: 23.
popis: nite 199 kónusov
súpisová hodnota: 116,61-€

rok výroby: --

rok výroby: --

stav opotrebovanosti: nové

rok výroby: -- stav opotrebovanosti: nové

stav opotrebovanosti: nové

stav opotrebovanosti: nové

1. c) Aktualizácia oddelenej podstaty
V zmysle § 77 ods. 6 ZKR po doručení znaleckého posudku č. 23/2017 vyhotovený znalcom Ing. Jaroslav Fecko
opätovne stanovujem hodnoty zapísaného majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Coach, s.r.o., na
hodnotu určenú znaleckým posudkom, nakoľko hodnota majetku zapísaného do súpisu nezodpovedá hodnote
uvedenej v súpise, aktualizácia bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 46/2017 dňa 7. marca 2017
nasledovne:
Zabezpečený veriteľ: Coach, s.r.o., Tomášikova 25/A, 821 01 Bratislava, IČO 46 883 614
Číslo zabezpečenej pohľadávky: 9/1
Poradie zabezpečenej pohľadávky: prvé
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Výška zabezpečenej pohľadávky týmto zabezpečovacím právom: 263 448,31,-EUR
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam V 2820/08 zo dňa 30.09.2008, postúpenie pohľadávky
Coach s.r.o., Tomášiková 25/A, 821 01 Bratislava 0364/2016/CE z 14.4.2016

POZEMOK: 1.
druh: zastavané plochy a nádvoria
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 985 m2
parc. č. „C“: 406/7
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 8866
súpisová hodnota: 39.281,00,-€
štát: SR
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POZEMOK: 2.
druh: zastavané plochy a nádvoria
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 865 m2
parc. č. „C“: 409/2
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 8866
súpisová hodnota: 34.496,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 3.
druh: zastavané plochy a nádvoria
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 107 m2
parc. č. „C“: 409/8
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 8866
súpisová hodnota: 4.267,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 4.
druh: zastavané plochy a nádvoria
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 44 m2
parc. č. „C“: 421/3
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 8866
súpisová hodnota: 1.754,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 5.
druh: zastavané plochy a nádvoria
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 223 m2
parc. č. „C“: 5911
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 8866
súpisová hodnota: 8.893,00,-€
štát: SR

STAVBA: 6.
popis: prevádzková budova
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica
Orientačné číslo vchodu: -

STAVBA: 7.
popis: garáž
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica
Orientačné číslo vchodu: -

ulica: Školská
parc. č. „C“: 406/7
spoluvlastnícky podiel: 1/1
súpisová hodnota: 561.129,00,-€

ulica: Školská
parc. č. „C“: 409/8
spoluvlastnícky podiel: 1/1
súpisová hodnota: 17.180,00,-€

číslo LV: 8866
súpisné číslo: 226
štát: SR

číslo LV: 8866
súpisné číslo: 4135
štát: SR

1. d) Zmena súpisu v dôsledku prevádzkovania podniku v zmysle ust. § 43 Vyhl. 665/2005 Z. z.
všeobecnej podstaty
Správa vypracoval zmenu súpisu v dôsledku prevádzkovania podniku, ktorá zmena bola zverejnená v
Obchodnom vestníku č. 86/2017 dňa 5. mája 2017 nasledovne:

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: 5.
popis: zostatok v pokladni úpadcu k 02.05.2017
zostatková suma: 240,00,-€
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HNUTEĽNÁ VEC: 7.
popis: dámske nohavice, 21 ks
súpisová hodnota: 392,31,-€

rok výroby: 2016

HNUTEĽNÁ VEC: 8.
popis: dámska bunda, 1 ks
súpisová hodnota: 29,55,-€

HNUTEĽNÁ VEC: 10.
popis: dámske sako, 8 ks
súpisová hodnota: 234,50,-€

HNUTEĽNÁ VEC: 11.
popis: dámske a pánske paleto, 73 ks
súpisová hodnota: 3835,70-€

HNUTEĽNÁ VEC: 15.
popis: dámske paleto - model, 0 ks
súpisová hodnota: ---

stav opotrebovanosti: nové

rok výroby: 2016

stav opotrebovanosti: nové

rok výroby: 2016

stav opotrebovanosti: nové

rok výroby: 2016

stav opotrebovanosti: nové

rok výroby: 2016

HNUTEĽNÁ VEC: 17.
popis: základný materiál na výrobu odevov v množstve 1.441,80m
súpisová hodnota: 6.582,78,-€

stav opotrebovanosti: nové

rok výroby: --

HNUTEĽNÁ VEC: 19.
popis: drobná príprava potrebná pre výrobu odevov – odevná šnúra v množstve 0 m
súpisová hodnota: ---

HNUTEĽNÁ VEC: 20.
popis: drobná príprava potrebná pre výrobu odevov – etikety v množstve 0 ks
súpisová hodnota: ---

rok výroby: --

stav opotrebovanosti: nové

rok výroby: -- stav opotrebovanosti: nové

rok výroby: --

HNUTEĽNÁ VEC: 21.
popis: Drobná príprava potrebná pre výrobu odevov – Gombíky a spony v množstve 277 ks
súpisová hodnota: 124,12,-€

HNUTEĽNÁ VEC: 22.
popis: Zipsy v množstve 633 ks
súpisová hodnota: 1.085,35-€

Deň vydania: 09.11.2017

stav opotrebovanosti: nové

rok výroby: -- stav opotrebovanosti: nové

stav opotrebovanosti: nové
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HNUTEĽNÁ VEC: 23.
popis: nite 0 ks
súpisová hodnota: ---
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rok výroby: --

Deň vydania: 09.11.2017

stav opotrebovanosti: nové

1. e) Aktualizácia súpisu oddelenej podstaty – zabezpečený veriteľ 2. v poradí
Aktualizácia súpisu publikovaná v Obchodnom vestníku č. 187/2017 dňa 2. októbra 2017 nasledovne:

Zabezpečený veriteľ: JUDr. Ivan Pádej, Odborov 242/1, 017 01 Považská Bystrica
Číslo zabezpečenej pohľadávky: 45/1
Poradie zabezpečenej pohľadávky: druhé
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Výška zabezpečenej pohľadávky týmto zabezpečovacím právom: 75.000,-EUR
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Záložná zmluva zo dňa 29. apríla 2010

POZEMOK: 1.
druh: zastavané plochy a nádvoria
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 985 m2
parc. č. „C“: 406/7
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 8866
súpisová hodnota: 39.281,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 2.
druh: zastavané plochy a nádvoria
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 865 m2
parc. č. „C“: 409/2
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 8866
súpisová hodnota: 34.496,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 3.
druh: zastavané plochy a nádvoria
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 107 m2
parc. č. „C“: 409/8
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 8866
súpisová hodnota: 4.267,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 4.
druh: zastavané plochy a nádvoria
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 44 m2
parc. č. „C“: 421/3
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 8866
súpisová hodnota: 1.754,00,-€
štát: SR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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POZEMOK: 5.
druh: zastavané plochy a nádvoria
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

STAVBA: 6.
popis: prevádzková budova
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica
Orientačné číslo vchodu: -

STAVBA: 7.
popis: garáž
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica
Orientačné číslo vchodu: -

Konkurzy a reštrukturalizácie

výmera: 223 m2
parc. č. „C“: 5911
spoluvlastnícky podiel: 1/1

ulica: Školská
parc. č. „C“: 406/7
spoluvlastnícky podiel: 1/1
súpisová hodnota: 561.129,00,-€

ulica: Školská
parc. č. „C“: 409/8
spoluvlastnícky podiel: 1/1
súpisová hodnota: 17.180,00,-€

Deň vydania: 09.11.2017

číslo LV: 8866
súpisová hodnota: 8.893,00,-€
štát: SR

číslo LV: 8866
súpisné číslo: 226
štát: SR

číslo LV: 8866
súpisné číslo: 4135
štát: SR

1. Speňaženie majetku úpadcu
Správca dňa 29. decembra 2016 vypracoval pre príslušný orgán Žiadosť o uloženie záväzného pokynu s návrhom
správcu v zmysle ust. § 83 ods. 1 písm. c), d) v spojení s ust. 84 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov, ktorá žiadosť bola príslušnému orgánu zaslaná e-mailom toho istého dňa. Správca následne žiadal
zvoleného predsedu VV o formálne zvolanie VV s bodom odsúhlasenia formy komunikácie medzi správcom a
predsedom VV, nakoľko v zmysle zápisnice z 1. schôdze veriteľov nebola táto forma komunikácie odsúhlasená.
Dňa 4. januára 2017 bola doručená správcovi e-mailom žiadosť od predsedu VV o písomné vyjadrenie k žiadosti
o uloženie pokynu, písomne doručená do kancelárie správcu dňa 9. januára 2017, taktiež predseda VV
predmetnú žiadosť zaslal ostatným členom VV, kde im zároveň oznámil, že bude zvolaná schôdza VV. Správca
Vyjadrenie k žiadosti o uloženie záväzného pokynu s návrhom správcu zaslal predsedovi VV dňa 4. januára 2017.
Predseda VV zvolal schôdzu veriteľského výboru, termín schôdze VV 24. januára 2017 o 13.00 hod. v sídle
predsedu VV s účasťou správcu, zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnili traja veritelia, na zasadnutí VV boli
prerokované všetky body programu zasadnutia VV a predseda VV zaviazal správcu, aby zápisnicu zo zasadnutia
VV zverejnila v OV (publikovaná v OV č. 20/2017 dňa 30.01.2017). Správca dňa 25. januára 2017 v zmysle
zasadnutia VV doplnil žiadosť o udelenie ZP o podmienky ponukového konania, ktoré doplnenie bolo zaslané
predsedovi VV a zabezpečenému veriteľovi e-mailom. Následne dňa 30. januára 2017 správca vypracoval
doplnenie č. 2 v zmysle zasadnutia VV zo dňa
24. januára 2017, v ktorom doplnení boli upravené
podmienky ponukového konania, predmetné doplnenie č. 2 bolo zaslané predsedovi VV a zabezpečenému
veriteľovi e-mailom.
Zabezpečený veriteľ správcovi doručil uložený záväzný pokyn č. 1/2017 dňa
1. februára 2017. Dňa
13. februára 2017 sa konalo zasadnutie VV v súvislosti s uložením záväzného pokynu na speňaženie podniku
úpadcu, členovia VV udelili záväzný pokyn správcovi na speňaženie podniku úpadcu v zmysle žiadosti a
doplnení správcu. Zápisnica zo zasadnutia VV bola publikovaná v OV č. 33/2017 dňa 16. februára 2017.
V zmysle uloženého záväzného pokynu na speňaženie podniku úpadcu správca dňa
8. marca 2017
vypracoval Oznam o vyhlásení 1. kola verejného ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu formou
speňaženia podniku Úpadcu podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, predmetné Oznámenie bolo zapracované do
Obchodného vestníka, taktiež na portál www.bazos.sk, www.Topreality.sk. Oznam o vyhlásení 1. kola verejného
ponukového konania bol zverejnený v OV č. 50/2017 dňa 13. marca 2017, správca oznámil zabezpečenému
veriteľovi, že otváranie obálok sa uskutoční dňa 21. marca 2017 o 15,30 hod v kancelárii správcu.
Správca konštatuje, že 1. kola verejného ponukového konania sa nezúčastnil ani 1 záujemca, do kancelárie
správcu nebola doručená ani 1 ponuka, ani nebola zložená finančná zábezpeka, teda 1. kolo verejného
ponukového konania vyhlásil za neúspešné, výsledok publikovaný v OV č. 61/2017 dňa 28. marca 2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Následne dňa 21. marca 2017 správca vypracoval Žiadosť o udelenie záväzného pokynu o podmienky pre 2. kolo
verejného ponukového konania úpadcu formou speňaženia podniku úpadcu, ktorú Žiadosť zaslal na schválenie
zabezpečenému veriteľovi a predsedovi veriteľského výboru e-mailom toho istého dňa, zabezpečený veriteľ
správcovi doručil uložený záväzný pokyn č. 2/2017 dňa 31. marca 2017. Dňa 12. apríla 2017 sa konalo v sídle
predsedu VV zasadnutie veriteľského výboru, ktorého sa zúčastnili štyria veritelia, na zasadnutí VV boli
prerokované všetky body programu zasadnutia VV, najmä podmienky udelenia záväzného pokynu na speňaženie
majetku úpadcu v 2. kole verejného ponukového konania. Členovia VV na zasadnutí VV udelili správcovi záväzný
pokyn na speňaženie podniku úpadcu LUXOR a.s., predseda VV zaviazal správcu, aby zápisnicu zo zasadnutia
VV zverejnila v OV (publikovaná v OV č. 76/2017 dňa 20.04.2017).
Dňa 4. apríla 2017 bola správcovi doručená na vyjadrenie – Sťažnosť na procesný postup verejného ponukového
konania na speňaženie majetku, Návrh veriteľa JUDr. Ivan Pádej na zrušenie prvého kola verejného ponukového
konania, ku ktorej sa má správca vyjadriť v lehote 5 pracovných dní. Správca vypracoval dňa 7. apríla 2017
Vyjadrenie k Sťažnosti a návrhu veriteľa, ktoré vyjadrenie spolu s prílohami osobne doručil na okresný súd dňa
12. apríla 2017. Následne dňa 12. mája 2017 doručené do kancelárie správcu Stanovisko Okresného súdu
Trenčín k podanej sťažnosti, kde uvádza, že nebolo zistené žiadne porušenie povinností zo strany správkyne a
nie je ani daný dôvod k tomu, aby súd zrušil 1. kolo verejného ponukového konania a uložil správkyni povinnosti
1. kolo verejného ponukového konania opätovne zopakovať.
Dňa 12. mája 2017 správca vypracoval Oznam o vyhlásení 2. kola verejného ponukového konania na speňaženie
majetku Úpadcu formou speňaženia podniku Úpadcu podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, predmetné Oznámenie
bolo zapracované do Obchodného vestníka, taktiež na portál www.bazos.sk, www.Topreality.sk. Oznam o
vyhlásení 2. kola verejného ponukového konania bol zverejnený v OV č. 93/2017 dňa 17. mája 2017, správca
oznámil zabezpečenému veriteľovi, že otváranie obálok sa uskutoční dňa 2. júna 2017 o 15,30 hod v kancelárii
správcu, zabezpečený veriteľ oznámil správcovi, že sa osobne zúčastní otvárania obálok.
Dňa 1. júna 2017 bola do kancelárie správcu doručená ponuka v zalepenej obálke s výrazným označením
„Ponukové konanie LUXOR a.s. v konkurze NEOTVÁRAŤ“, v ktorej prejavil záujem o „podnik úpadcu“ záujemca OXA, s.r.o., Robotnícka 4351, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 346 659, za ponúknutú cenu 467.000,00,-EUR.
Správca konštatuje, že 2. kola verejného ponukového konania sa zúčastnil 1 záujemca, do kancelárie správcu
bola doručená 1 ponuka v zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové konanie LUXOR a.s. v konkurze
NEOTVÁRAŤ“, na bankový účet bola zložená finančná zábezpeka vo výške 93.400,00,-EUR, teda 2. kolo
verejného ponukového konania vyhlásil za úspešné, výsledok publikovaný v OV č. 115/2017 dňa 16. júna 2017.
Následne správca vypracoval Žiadosť o udelenie záväzného pokynu s návrhom správcu č. 3 – udelenie súhlasu
na uzatvorenie Zmluvy o predaji podniku, ktorú Žiadosť zaslal na schválenie zabezpečenému veriteľovi a
predsedovi veriteľského výboru e-mailom toho istého dňa, zabezpečený veriteľ správcovi doručil uložený záväzný
pokyn č. 3/2017 dňa 7. júna 2017. Dňa 12. júna 2017 sa konalo v sídle predsedu VV zasadnutie veriteľského
výboru, ktorého sa zúčastnili štyria veritelia, na zasadnutí VV boli prerokované všetky body programu zasadnutia
VV, najmä udelenie súhlasu správcovi konkurzu na uzatvorenie Zmluvy o predaji podniku úpadcu. Členovia VV na
zasadnutí VV udelili správcovi súhlas na uzatvorenie Zmluvy o predaji podniku úpadcu LUXOR a.s. za cenu
467.000,00,-EUR, predseda VV zaviazal správcu, aby zápisnicu zo zasadnutia VV zverejnila v OV (publikovaná v
OV č. 115/2017 dňa 16. júna 2017).
Úspešný záujemca OXA, s.r.o., Robotnícka 4351, 017 01 Považská Bystrica, IČO
36 346 659 zložil finančnú
zábezpeku vo výške 93.400,00,-EUR bezhotovostným vkladom dňa 1. júna 2017 na bankový účet a zvyšnú časť
z ponúknutej sumy vo výške
373.600,00,-EUR doplatil prevodom na bankový účet dňa 10. júla 2017.
Následne správca v zmysle ust. § 90 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v súlade so zákonom
písomne požiadal – Žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na správu a úschovu registratúrnych záznamov 3
archívne spoločnosti, pretože správca má okrem uvedených povinností aj povinnosť zabezpečiť a vybrať také
archívne spoločnosti, aby uložené písomnosti boli po stanovený čas skutočne povinnou osobnou riadne a
bezpečne uschovávané. Správca po doručení predložených cenových ponúk vybral tú najnižšiu a to od
spoločnosti Archívna a registratúrna spoločnosť, s.r.o., IČO 36 426 369 za sumu 35.976,00,-EUR s DPH.
Správca dňa 24. júla 2017 vypracoval Žiadosť o udelenie súhlasu na uzatvorenie Zmluvy o správe registratúrnych
záznamov súvisiacej s uschovávaním písomností v zmysle ust. § 90 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, ktorú Žiadosť zaslal na schválenie zabezpečenému veriteľovi a
predsedovi veriteľského výboru e-mailom dňa 25. júla 2017. Dňa 26. júla 2017 bola od predsedu VV doručená
žiadosť, aby správca doplnil informáciu k spôsobu vykonania výberu spoločností na správu a úschovu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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registratúrnych záznamov s príslušným zadaním k predloženiu cenovej ponuky, resp. informáciu o
transparentnosti výberu predmetných spoločností. Správca vypracoval Doplnenie k predmetnej Žiadosti o udelenie
súhlasu dňa 28. júla 2017, ktoré Doplnenie spolu s prílohami zaslal na schválenie zabezpečenému veriteľovi a
predsedovi VV e-mailom dňa 31. júla 2017. Dňa 18. augusta 2017 sa konalo v sídle predsedu VV zasadnutie
veriteľského výboru, ktorého sa zúčastnili piati veritelia, na zasadnutí VV boli prerokované všetky body programu
zasadnutia VV, najmä udelenie súhlasu správcovi konkurzu na uzatvorenie zmluvy o správe registratúrnych
záznamov úpadcu LUXOR a.s. Považská Bystrica v zmysle § 90 ZKR so spoločnosťou Archívna a registratúrna
spoločnosť, s.r.o. 013 61 Kotešová 230, IČO 36 426 369 za sumu 29.980,00,- EUR bez DPH, teda za sumu
35.976,00,- EUR s DPH. Členovia VV na zasadnutí VV udelili správcovi súhlas na uzatvorenie zmluvy o správe
registratúrnych záznamov úpadcu LUXOR a.s. Považská Bystrica v zmysle § 90 ZKR so spoločnosťou Archívna a
registratúrna spoločnosť, s.r.o. 013 61 Kotešová 230, IČO 36 426 369, predseda VV zaviazal správcu, aby
zápisnicu zo zasadnutia VV zverejnila v OV (publikovaná v OV č. 179/2017 dňa 20. septembra 2017). Od
zabezpečeného veriteľa bol Súhlas na uzatvorenie zmluvy o správe registratúrnych záznamov úpadcu LUXOR
a.s. Považská Bystrica v zmysle § 90 ZKR so spoločnosťou Archívna a registratúrna spoločnosť, s.r.o. 013 61
Kotešová 230, IČO: 36 426 369 doručený dňa 11. septembra 2017.

Dňa 27. septembra 2017 správca zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate, ktorého zostavenie bolo
zverejnené v OV č. 187/2017 dňa 2. októbra 2017. Týmto oznamom správca tiež zverejnil zámer zostaviť rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty. Voči zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate neboli podané žiadne námietky.

Správca ku dňu zostavenia návrhu rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty eviduje spor o určenie poradia
pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO 30
807 484 pod sp. zn. 37Cbi/9/2017, ktorý však žiadnym spôsobom nebráni zostaveniu rozvrhu výťažku z
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa v 1. a 2. poradí.
Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze členila na všeobecnú a oddelenú podstatu.

Speňažený majetok tvoriaci oddelenú podstatu:

1) Podnik úpadcu

467.000,00,-€

2) Preplatok Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

12.037,75,-€

3) Preplatok Sociálna poisťovňa

131,53,-€

4) Preplatok MAGNA ENERGIA a.s.

601,04,-€

5) Nespotrebované havarijné poistenie

417,86,-€

6) Nespotrebované povinné zmluvné poistenie

8,17,-€

7) Kreditný úrok

15,26,-€

Výťažok zo speňaženia spolu:

480.211,61,-€

Výdavky, ktoré súvisia s oddelenou podstatou:
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poštovné
Dôvera zdravotná poisťovňa – odvody 6/2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa – odvody 6/2017
zamestnanci mzda za 7/2017
Daňový úrad Považská Bystrica – odvody 7/2017
Dôvera zdravotná poisťovňa – odvody 7/2017
Sociálna poisťovňa – odvody 7/2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa – odvody 7/2017
Slovak Telekom, a.s.
O2 Slovakia, s.r.o.
Milan Bielik
Dáša Poliaková – strojové vyšívanie
Ladislav Bulejčík – BALPO
MAGNA ENERGIA a.s.
TAVERN, s.r.o.
Teplo GGE s.r.o.
O2 Slovakia, s.r.o.
OTIS Výťahy, s.r.o.
TAVERN, s.r.o.
Milan Jánoška
MAGNA ENERGIA a.s.
Teplo GGE s.r.o.
Milan Bielik
Ladislav Bulejčík – BALPO
MAGNA ENERGIA a.s.
MAGNA ENERGIA a.s.
Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o.
overovanie podpisov + výpis z ORS
Generali Poisťovňa, a.s. - poistenie nehnuteľnosti
Ing. Jaroslav Fecko – znalecký posudok
JUDr. Róbert Fatura – paušálna odmena do 1. schôdze V.
Daň z nehnuteľností
Účtovníctvo

Deň vydania: 09.11.2017

12,65,-€
959,64,-€
857,39,-€
6.698,93,-€
15,94,-€
280,85,-€
2.770,16,-€
728,39,-€
61,69,-€
28,37,-€
500,00,-€
191,88,-€
299,04,-€
779,26,-€
1.304,80,-€
742,76,-€
15,08,-€
24,17,-€
80,64,-€
22,58,-€
231,73,-€
239,60,-€
161,00,-€
202,92,-€
326,23,-€
176,38,-€
35.976,00,-€
48,44,-€
275,14,-€
900,00,-€
6.771,55,-€
3.601,91,-€
300,00,-€

__________________________________________________________________
Spolu výdavky, ktoré súvisia s oddelenou podstatou:

65.585,12,-€

Výpočet odmeny zo speňaženia:
Súp. zl.

Názov

Výťažok

PPP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podnik úpadcu
Preplatok VŠZP, a.s.
Preplatok Sociálna poisťovňa
Preplatok MAGNA ENERGIA a.s.
Nespotrebované havarijné poistenie
Nespotrebované povinné zmluvné poistenie
Pripísané úroky na konkurznom účte
Spolu

467.000,00,-€
12.037,75,-€
131,53,-€
601,04,-€
417,86,-€
8,17,-€
15,26,-€
480.211,61,-€

63.781,54,-€
1.646,18,-€
19,67,-€
78,70,-€
59,03,-€
0,00,-€
0,00,-€
65.585,12,-€

B/ Odmena správcu zo speňaženia

Odmena správcu
v% v€
6%
24.193,11,-€
1%
103,92,-€
1%
1,12,-€
1%
5,22,-€
1%
3,59,-€
0%
0,00,-€
0%
0,00,-€
24.306,96-€

24.306,96,-€

C/ súdny poplatok

960,00,-€
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Na rozdelenie pre zabezpečeného veriteľa zostáva čistý výťažok vo výške 389.359,53,-€.
1. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku
Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty, t. j. celkový výťažok
predstavuje sumu 480.211,61,-€, ktorý po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej výške 90.852,08,-€
(65.585,12,-€ PPP + 960,00,-€ súdny poplatok + 24.306,96,-€ - odmena zo speňaženia), predstavuje sumu
389.359,53,-€.
Na základe skutočnosti, že zabezpečená pohľadávka je menšia ako čistý výťažok, presunie sa zvyšok výťažku do
oddelenej podstaty toho veriteľa, ktorý má zabezpečovacie právo ako ďalší v poradí, alebo do všeobecnej
podstaty, ak nie je iné zabezpečovacie právo na dotknutom majetku. V danom prípade je ďalším zabezpečeným
veriteľom JUDr. Ivan Pádej, Odborov 242/1, 017 01 Považská Bystrica, ktorý má zabezpečovacie právo na
dotknutom majetku ako 2. v poradí, výška prihlásenej a zistenej zabezpečenej pohľadávky je vo výške 46.516,79,EUR, z výťažku sa suma vo výške 46.516,79,-EUR presunie pre veriteľa JUDr. Ivan Pádej a zvyšok výťažku v
sume 112.121,56,-EUR sa presunie do všeobecnej podstaty.
V poslednej tabuľke je uvedené označenie veriteľa, výška zistenej pohľadávky, zistené poradie,
percentuálny podiel vypočítaný podľa pomeru výšky pohľadávky veriteľa k celkovému súčtu všetkých zistených
pohľadávok a v poslednom stĺpci je uvedená suma, v akej bude uspokojený veriteľ v konečnom rozvrhu.
Konečný rozvrh
Č. Veriteľ
Zistená pohľadávka Zistené poradie % Uspokojenie veriteľa
1. COACH, s.r.o., Tomášikova 25/A, 821 01 Bratislava, IČO 46 883 614 231.721,18,-€
E
100 231.721,18,-€
2. JUDr. Ivan Pádej, Odborov 242/1, 017 01 Považská Bystrica
46.516,79,-€
E
100 46.516,79,-€

POUČENIE:
Správca určuje zabezpečenému veriteľovi v 1. poradí a v 2. poradí lehotu 20 dní na schválenie návrhu
konečného rozvrhu výťažku od jeho doručenia.
S úctou a pozdravom,

____________________________
JUDr. Miroslava Žitníková
Správca
Úpadcu: LUXOR a.s. v konkurze

K037167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Zermegh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 539/14, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/155 /2017 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/155/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Ivan Zermegh, trvale bytom Lánska 539/14, 017 01 Považská Bystrica, dátum
nar.: 13.07.1963 v súlade s ustanovením § 32, ods.7, pís. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia
pohľadávok iného veriteľa možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený v Československej
obchodnej banke, a.s., číslo účtu: SK63 7500 0000 0002 0782 7523, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.

K037168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Zermegh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 539/14, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/155 /2017 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/155/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Ivan Zermegh, trvale bytom Lánska 539/14, 017 01 Považská Bystrica, dátum
nar.: 13.07.1963, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 8:30 do 11:30 a 12:00 do 15:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na
uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. 0905 984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com

K037169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Faturíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 328/54, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/53/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/53/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Číslo dražby: DDr. 034/2017
Označenie dražobníka: Aukčný Dom, s.r.o. Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 253 073
Označenie navrhovateľa dražby: JUDr. Bohuslav Gelatka, správca, so sídlom: Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S 1582, správca úpadcu: Faturíková
Katarína,bytom: Trenčianska 328/54, 018 61 Beluša, dátum narodenia: 23.07.1974, číslo konkurzného konania:
38K/53/2016
Miesto konania dražby: Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec.
Dátum a čas konania dražby: 11.12.2017 o 11:30 hod.
Označenie kola dražby: 1
Predmet dražby a jeho príslušenstva: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 859, vedený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresným úradom Púchov – katastrálny odbor, v katastrálnom území Beluša, obec Beluša, okres Púchov: stavba súp. číslo 328, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 738 - rodinný dom, - pozemok parc. reg. „C“ č. 738
o výmere 596 m2 - zastavané plochy a nádvoria. Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane
všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku,
plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o
zriadení záložného práva neurčuje inak. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
Opis predmetu dražby: Rodinný dom, Trenčianska ul. č. 54, súpisné č. 328, parcela č. 738, k.ú. Beluša, obec
Beluša, okres Púchov. Rodinný dom je murovaný, čiastočne podpivničený objekt s dvomi nadzemnými podlažiami
a s pôdorysom približne v tvare obdĺžnika. Rodinný dom je súčasťou zástavby pôvodných rodinných domov na
Trenčianskej ulici č. 54 v obci Beluša, označený súpisným číslom 328, postavený na pozemku, parcela č. 738,
k.ú. Beluša, obec Beluša, okres Púchov. Dispozičné riešenie Rodinný dom má jedno podzemné podlažie, dve
nadzemné podlažia a základný pôdorys približne v tvare obdĺžnika. Zo južnej strany objektu je orientovaný hlavný
vstup do rodinného domu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa síce vlastník sa v stanovenom termíne dostavil, no z
dôvodu zlého zdravotného stavu jej otca mi vstup do nehnuteľnosti odoprela, čím nebolo možné vykonať
obhliadku interiéru nehnuteľnosti - podrobný popis riešenia dispozície znalec neuvádza. Hodnoty týkajúce sa
výpočtu zastavanej plochy jednotlivých podlaží znalec čerpal z informácií poskytnutých vlastníkom nehnuteľnosti,
údajov z katastrálneho operátu a vlastnej odbornej úvahy. Technické a konštrukčné riešenie: Základy sú
zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Podmurovka je zhotovená zo monolitického betónu. Zvislé
obvodové a nosné konštrukcie 1. podzemného podlažia sú zhotovené z monolitického betónu a zvislé obvodové a
nosné konštrukcie 1. a 2. nadzemného podlažia sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 400
mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné
omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC hladká. Stropy nad 1. podzemným podlažím sú
zhotovené z monolitického železobetónu a stropy nad 1. a 2. nadzemným podlažím sú zhotovené z monolitického
železobetónu. Strecha objektu je šikmá, sedlová. Krytina strechy je zhotovená z pozinkovaného plechu.
Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z medeného plechu, ostatné
klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu
fasády tvorí povrch z akrylátovej omietkovej zmesi, v úrovni 1. podzemného podlažia sa nachádza keramický
obklad. Vstupné dvere objektu sú zhovené ako drevené, z eurohranolov. Interiérové dvere sú v celom objekte
zhotovené ako hladké plné alebo zasklené – na báze DT v plechových zárubniach. Okná sú v celom objekte
zhotovené ako drevené, zdvojené - z eurohranolov. Vykurovanie objektu je teplovodné s plechovými radiátormi.
Ako zdroj vykurovania a zdroj TÚV slúži plynový kotol. V rodinnom dome sa nachádza rozvod pozinkovaného
potrubia studenej vody z centrálneho zdroja, rozvod kameninového potrubia kanalizácie, plynovod a svetelná a
motorická elektroinštalácia. Vzhľadom na nemožnosť vykonať obhliadku rodinného domu aj zvnútra znalec v tejto
časti výpočtu uviedol len konštrukcie, ktoré je možné pozorovať alebo predpokladať aj na základe obhliadky
exteriéru. Pri časti konštrukcií sa znalec tiež riadil vlastnou úvahou. Pri konštrukciách, ktoré sa v objekte s veľkou
pravdepodobnosťou nachádzajú (napr. deliace konštrukcie, povrchy podláh, povrchy vnútorných povrchov, stropy
a pod.) znalec ich ohodnotenie určil podľa bežne používaných konštrukcií v obdobných objektoch, alebo podľa
informácií poskytnutých vlastníkom nehnuteľnosti (plynový kotol, plechové radiátory). Znaky upravované
koeficientom zastavanej plochy ako napr. vybavenie kuchýň, kúpeľne, WC a pod. znalec neuvádza vo výpočte
vôbec, nakoľko znalec z dôvodu nesúčinnosti vlastníka nehnuteľnosti nemohol nadobudnúť poznanie o ich
existencií osobnou obhliadkou objektu zvnútra.
Opis stavu predmetu dražby: Ide o dostatočne udržiavaný, starší rodinný dom s nadstavbou, ktorého technický
stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku. Objekt je v súčasnosti pravdepodobne využívaný na bývanie.
Objekt je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a
platným technickým normám. Objekt je pravdepodobne využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom
žiadne prevádzkové priestory. Objekt bol podľa odborného odhadu znalca a podľa informácií poskytnutých
vlastníkom nehnuteľnosti daný do užívania v roku 1950, v roku 1978 bola dobudovaná nadstavba a v roku 2004
bol celý dom rekonštruovaný. V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a
skutočnosti, že ide o dostatočne udržiavaný objekt a väčšina konštrukcií PSV rodinného domu je v dobrom
technickom stave a dom prešiel nedávno rekonštrukciou, opotrebenie znalec stanovil kubickou metódou. Celkové,
výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke.
Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 120 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2080.
Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí objektu znalec určuje v percentách.
Práva a záväzky viaznuce k predmetu dražby: V zmysle ust. § 93 ods. 2 ZKR speňažením majetku zanikajú
všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí
ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.
Spôsob stanovenia všeobecnej hodnoty predmetu dražby a výška všeobecnej hodnoty predmetu dražby: Cena
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predmetu dražby bola stanovená podľa Znaleckého posudku č. 105/2017 vypracovaný znalcom
Mgr.Ing.Martin Kralovič zo dňa 10.10.2017 na sumu 75 900,00 € (slovom sedemdesiatpäťtisícdeväťsto eur).
Najnižšie podanie: 75 900,00 € (slovom: sedemdesiatpäťtisícdeväťsto eur)
Minimálne prihodenie: 300,00 €
Výška dražobnej zábezpeky: 7 590,00 €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená
bezhotovostným bankovým prevodom, vkladom na účet dražobníka, alebo poštovou poukážkou. Dražobnú
zábezpeku je možné zložiť v hotovosti v mieste konania dražby. Prípustné je zloženie dražobnej zábezpeky aj vo
forme bankovej záruky alebo notárskej úschovy. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani
šekom.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Účastník bude pripustený k dražbe ak predloží pri zápise do
dražby originál dokladu o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu, bankou
potvrdený vklad v hotovosti, poštovú poukážku, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku, originál alebo
overená kópia dokladu preukazujúcu notársku úschovu), ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka
pripísaná na účet dražobníka, príjmový pokladničný blok dražobnej spoločnosti Aukčný Dom s.r.o., následne sa
zapíše do listiny „Zápis do dražby” a bude mu pridelené dražobné číslo.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.
Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: SK 75 7500 0000 0040 04695397 vedený v ČSOB a.s
Spôsob a podmienky vrátenia dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia
dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to do
troch pracovných dní odo dňa konania dražby. Účastníkom dražby, ktorý zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti v
mieste dražby a ktorí sa nestanú vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby. V prípade,
že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná
zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa
koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil
zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa
zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je
povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním
zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby
vydražiteľom.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením
nasledovne: Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, tak
najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka č.
účtu: SK 75 7500 0000 0040 04695397 vedený v ČSOB a.s. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred
začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná
zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku. Cenu dosiahnutú
vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby: V zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka
platí, že pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na
uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných
záložných veriteľov. V zmysle § 30 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov platí, že práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté
prechodom vlastníckeho práva dražbou. Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením
príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v
prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré
majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu
ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum a čas obhliadky predmetu dražby: 23.11.2017 o 12:25 hod. a 30.11.2017 o 12:25 hod.
Miesto obhliadky predmetu dražby: Trenčianska ulica 328/54, 018 61 Beluša /pred predmetom dražby/
Organizačné opatrenia súvisiace s obhliadkou predmetu dražby: V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame
záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie našej spoločnosti na tel. čísle 0905 934 527, 0905 469 050, a to
najneskôr 1 pracovný deň pred termínom obhliadky. K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti
/napr. občiansky preukaz, pas/, právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude
vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra). Pokiaľ vlastník alebo osoba,
ktorá má predmet v nájme, neumožní riadnu obhliadku predmetu dražby, bude obhliadka uskutočnená v rámci
možností.
Organizačné opatrenia súvisiace s dražbou: Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky
ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a dostavila sa s
cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa
dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej
zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré
spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách“) a ktoré pred začatím dražby
predložia dražobníkovi: a. doklad o zložení dražobnej zábezpeky; b. čestné vyhlásenie, že nie je osobou
vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (formulár je k dispozícii
aj u dražobníka); c. doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.); d. ak ide právnickú
osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene
(napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 3 mesiace; e. v prípade zastúpenia účastníka
splnomocnencom – osobitné splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo
splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej
dražbe.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v
ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V
opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od
vydražiteľa úhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil (úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej
zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou poskytujúcou bankovú záruku). V prípade úhrady ceny
dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice,
ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k
predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva
pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu
dražby, je dražobník podľa § 29 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách povinný odovzdať predmet
dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť,
odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomností
dražobníka, na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O
odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše predchádzajúci
vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu odovzdať alebo ju
prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. Všetky
náklady spojené odovzdaním, prevzatím a vyprataním predmetu dražby nesie vydražiteľ v plnom rozsahu. Táto
povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré vznikli z dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo
dražobníka. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom
odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v
súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo
škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Poučenie podľa § 21 ods. 2) až 6) zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: V prípade, ak sa
spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o
hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.
454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde
žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.Účastníkmi
súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a
dotknutá osoba podľa § 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Ak vydražiteľ zmaril dražbu,
alebo ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné
vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej
dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba,
ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Označenie notára, ktorý bude osvedčovať priebeh dobrovoľnej dražby: Notársky úrad JUDr.Miroslav Holčík, Nám.
1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany,
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K037170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Denková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Jurkoviča 432/11, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/55/2015 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/55/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Číslo dražby: DDr. 033/2017
Označenie dražobníka: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 253 073
Označenie navrhovateľa dražby: JUDr. Bohuslav Gelatka, správca, so sídlom: Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S 1582, správca úpadcu: Denková Gabriela,
bytom: D. Jurkoviča 423/11, 906 13 Brezová pod Bradlom, dátum narodenia: 28.01.1976, číslo konkurzného
konania: 38K/55/2015
Miesto konania dražby: Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec.
Dátum a čas konania dražby: 11.12.2017 o 10:30 hod.
Označenie kola dražby: 1
Predmet dražby a jeho príslušenstva: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 4584, vedený
Okresným úradom Myjava – katastrálny odbor, v katastrálnom území Brezová pod Bradlom, obec Brezová pod
Bradlom, okres Myjava: -byt č. 45, na 3. p, vchod č. 11., v bytovom dome s. č. 423, na parcele registra “C“
č.1224– 24 B.J, -parcela reg. „C“ č. 1224 vo výmere 473 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
-podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo
veľkosti 7879/160461-in. Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a
príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené
plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva
neurčuje inak. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis predmetu dražby: Byt č. 45, 3.NP (2.poschodie), ul. D. Jurkoviča č. 11, súpisné č. 423, parcela č. 1224, k.ú.
Brezová pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava Byt č. 45 sa nachádza na 3.NP (2.poschodí)
bytového domu na ulici D. Jurkoviča č. 11 v meste Brezová pod Bradlom, so súpisným číslom 423, parcela č.
1224, k.ú. Brezová pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava. Bytový dom má jeden vchod a jedno
samostatné vertikálne komunikačné jadro, v ktorom sa nachádza jedno samostatné schodisko. Bytový dom má
celkom 5 nadzemných podlaží a je nepodpivničený. Vo vchode č. 11 sa na 1. nadzemnom podlaží nachádza
vstupná hala bytového domu, schodisko, pivničné kobky, technické zázemie bytového domu, sušiareň a garáže.
Na každom podlaží počínajúc 2. nadzemným podlažím až po 5. nadzemné podlažie sú celkom po 3 byty, celkom
je v tomto bytovom dome 12 bytov. Bytový dom je v správe spoločnosti OSBD Senica. S vlastníctvom bytu je
spojené aj spoluvlastníctvo na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku - v podiele
7879/160461. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na
zastavanom pozemku je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrne
podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome. Spoločnými časťami bytového domu sa
rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie: sú to základy
domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, chodby, terasy, vodorovné nosné konštrukcie,
izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, vstupná hala a komunikačný koridor, spoločné pivničné priestory,
miestnosť pre upratovačku. Spoločnými zariadeniami bytového domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na
spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto účelu : sú to kočikárne, práčovňa - sušiareň, kotolňa, miestnosti pre
NN meranie, rozvody SKT, bleskozvody, komíny, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky,
telefónne prípojky. Spoločné časti a zariadenia bytového domu Základy bytového domu sú riešené ako základové
železobetónové pásy. Zvislá nosná konštrukcia – obvodové a vnútorné nosné steny sú zhotovené ako murované
z tehál v skladobnej hrúbke do 400 mm. Stropy sú s rovným podhľadom, zhotovené ako monolitické,
železobetónové. Schodiskové ramená sú zhotovené ako montované, železobetónové. Bytový dom je zastrešený
plochou, jednoplášťovou strechou s vrstvou tepelnej izolácie. Krytina strechy je vytvorená z asfaltových
natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. oplechovanie atiky, zvody a žľaby sú zhotovené z
pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie ostatných konštrukcií t.j. oplechovanie parapetov okien
spoločných priestorov sú zhotovené z hliníkového plechu. Vonkajšiu povrchovú úpravu fasád tvorí povrch zo
striekaného Brizolitu. Schodiskové a vstupné priestory majú povrch stien zhotovený z omietky na báze MVC so
sklom z olejového náteru. Vstupné dvere bytového domu sú plastové s bezpečnostným sklom. Okná spoločných
priestorov sú plastové s izolačným dvojsklom. Vstupná hala má povrchovú úpravu podláh z terazzovej dlažby,
schodiskové montované železobetónové ramená majú povrch z liateho terazza a podesty na schodiskách majú
povrch z terazzovej dlažby. Dom je napojený na tieto siete technickej infraštruktúry – verejný vodovod a verejná
kanalizácia, elektro rozvod NN, SKT a telefónny rozvod. Bytový dom má bleskozvod a nedisponuje osobným
výťahom. Vybavenosť a technické riešenie bytu Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, čím sa
chápe – predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. Byt má balkón, jeho plocha sa do celkovej plochy bytu
nezapočítava. Byt má pivničnú kobku v 1. nadzemnom podlaží, jej plocha sa do celkovej plochy bytu započítava.
Povrch vnútorných stien je zhotovený z omietky na báze MVC. Povrchy stien kúpeľne, WC a kuchyne sú
obložené keramickým obkladom. Povrchy podláh obytných miestností sú zhotovené ako laminátové plávajúce
parkety, povrchy podláh miestností sanity (kúpeľňa, WC) sú zhotovené z keramickej dlažby a povrchy podláh
ostaných komunikačných a obslužných miestností (predsieň) a kuchyne sú z lepeného korku. Vstupné dvere bytu
sú zhotovené na báze DT s dyhovaným povrchom v oceľovej zárubni. Interiérové dvere sú zhotovené na báze DT
v plechových zárubniach. Okná bytu sú zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom. Vykurovanie a
zásobovanie TÚV je zabezpečené z diaľkového zdroja. V byte sa nachádzajú plechové radiátory s
termostatickými hlavicami. Byt má pôvodné murované jadro. V byte sa nachádzajú tieto rozvody sietí technickej
infraštruktúry – verejný vodovod, verejná kanalizácia, elektro rozvod NN. V byte sa nachádzajú nasledovné
zariaďovacie predmety a predmety technického vybavenia - Kúpeľňa - plechová vaňa, umývadlo, práčkový ventil,
pákové nerezové batérie WC - WC Combi, umývadlo, páková nerezová batéria Kuchyňa - kuchynská linka –
2,500 m, nerezový drez, páková batéria, sporák s rúrou E/E, digestor Podlahová plocha bytu podľa zamerania
znalca vrátane príslušenstva je 78,20 m2.
Opis stavu predmetu dražby: Byt je v dobrom technickom stave, dostatočne udržiavaný a čiastočne
rekonštruovaný (boli osadené nové plastové okná, povrchy podláh obytných miestností, dlažby a obklady kúpeľne
s WC a tiež všetky zariaďovacie predmety kuchyne a kúpeľne s WC). Bytový dom je zhotovený zo štandardných
materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnej praxi, veku jednotlivých častí a platným technickým
normám. Byt je využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Bytový dom bol
podľa informácie od zástupcu vlastníka nehnuteľnosti a odborného odhadu znalca daný do užívania v roku 1978.
V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a skutočnosti, že väčšina konštrukcií je v
dobrom technickom stave, opotrebenie bytu znalec stanovil na základe odborného odhadu. Celkové, výpočtom
stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná
životnosť bytového domu je znalcom stanovená na 100 rokov, predpokladaný rok dožitia bytového domu je rok
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2078. Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí bytu a bytového domu znalec určuje v
percentách.
Práva a záväzky viaznuce k predmetu dražby: V zmysle ust. § 93 ods. 2 ZKR speňažením majetku zanikajú
všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí
ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.
Spôsob stanovenia všeobecnej hodnoty predmetu dražby a výška všeobecnej hodnoty predmetu dražby: Cena
predmetu dražby bola stanovená podľa Znaleckého posudku č. 104/2017 vypracovaný znalcom
Mgr.Ing.Martin Kralovič zo dňa 10.10.2017 na sumu 29 900,00 € (slovom dvadsaťdeväťtisícdeväťsto eur).
Najnižšie podanie: 29 900,00 € (slovom: dvadsaťdeväťtisícdeväťsto eur)
Minimálne prihodenie: 200,00 €
Výška dražobnej zábezpeky: 2 990,00 €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená
bezhotovostným bankovým prevodom, vkladom na účet dražobníka, alebo poštovou poukážkou. Dražobnú
zábezpeku je možné zložiť v hotovosti v mieste konania dražby. Prípustné je zloženie dražobnej zábezpeky aj vo
forme bankovej záruky alebo notárskej úschovy. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani
šekom. Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Účastník bude pripustený k dražbe ak predloží pri
zápise do dražby originál dokladu o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu,
bankou potvrdený vklad v hotovosti, poštovú poukážku, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku, originál
alebo overená kópia dokladu preukazujúcu notársku úschovu), ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka
pripísaná na účet dražobníka, príjmový pokladničný blok dražobnej spoločnosti Aukčný Dom s.r.o., následne sa
zapíše do listiny „Zápis do dražby” a bude mu pridelené dražobné číslo.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.
Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: SK 75 7500 0000 0040 04695397 vedený v ČSOB a.s.
Spôsob a podmienky vrátenia dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia
dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to do
troch pracovných dní odo dňa konania dražby. Účastníkom dražby, ktorý zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti v
mieste dražby a ktorí sa nestanú vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby. V prípade,
že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná
zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa
koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil
zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa
zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je
povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním
zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby
vydražiteľom.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením
nasledovne: Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, tak
najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka č.
účtu: SK 75 7500 0000 0040 04695397 vedený v ČSOB a.s. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred
začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná
zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku. Cenu dosiahnutú
vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby: V zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka
platí, že pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na
uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných
záložných veriteľov. V zmysle § 30 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
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predpisov platí, že práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté
prechodom vlastníckeho práva dražbou. Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením
príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v
prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré
majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu
ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Dátum a čas obhliadky predmetu dražby: 23.11.2017 o 10:55 hod. a 30.11.2017 o 10:55 hod.
Miesto obhliadky predmetu dražby: D.Jurkoviča 423/11, 906 13 Brezová pod Bradlom /pred predmetom dražby/
Organizačné opatrenia súvisiace s obhliadkou predmetu dražby: V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame
záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie našej spoločnosti na tel. čísle 0905 934 527, 0905 469 050, a to
najneskôr 1 pracovný deň pred termínom obhliadky. K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti
/napr. občiansky preukaz, pas/, právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude
vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra). Pokiaľ vlastník alebo osoba,
ktorá má predmet v nájme, neumožní riadnu obhliadku predmetu dražby, bude obhliadka uskutočnená v rámci
možností.
Organizačné opatrenia súvisiace s dražbou: Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky
ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a dostavila sa s
cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa
dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej
zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré
spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách“) a ktoré pred začatím dražby
predložia dražobníkovi: a. doklad o zložení dražobnej zábezpeky; b. čestné vyhlásenie, že nie je osobou
vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (formulár je k dispozícii
aj u dražobníka); c. doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.); d. ak ide právnickú
osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene
(napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 3 mesiace; e. v prípade zastúpenia účastníka
splnomocnencom – osobitné splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo
splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej
dražbe.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v
ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V
opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od
vydražiteľa úhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil (úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej
zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou poskytujúcou bankovú záruku). V prípade úhrady ceny
dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice,
ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k
predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva
pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu
dražby, je dražobník podľa § 29 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách povinný odovzdať predmet
dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť,
odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomností
dražobníka, na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O
odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše predchádzajúci
vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu odovzdať alebo ju
prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. Všetky
náklady spojené odovzdaním, prevzatím a vyprataním predmetu dražby nesie vydražiteľ v plnom rozsahu. Táto
povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré vznikli z dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo
dražobníka. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom
odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v
súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo
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škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Poučenie podľa § 21 ods. 2) až 6) zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: V prípade, ak sa
spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o
hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.
454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde
žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.Účastníkmi
súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a
dotknutá osoba podľa § 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Ak vydražiteľ zmaril dražbu,
alebo ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné
vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej
dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba,
ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Označenie notára, ktorý bude osvedčovať priebeh dobrovoľnej dražby: Notársky úrad JUDr.Miroslav Holčík, Nám.
1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K037171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o schválení 1.čiastkového rozvrhu úpadcu: Monika Lévárdyová, bytom 943 42 Šarkan 6,
narodená 12.04.1969, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.: 31K/19/2016. Zo
speňaženého majetku úpadcu v 4.kole dražby, zo speňaženej sumy 8.766 Eur a po odpočítaní vynaložených
výdavkov správcom vo výške 2.385,40 Eur, bol zabezpečeným veriteľom PRIMA banka Slovensko, a.s.
Bratislava schválený výťažok vo výške 6.380,60 Eur pre zabezpečeného veriteľa, listom zo dňa 02.11.2017.
JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu

K037172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Golianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hokovce- Kráľovičová 115, 935 84 Hokovce- Kráľovičová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/84/2017 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/84/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Mgr. Viliam Kolenčík, správca majetku dlžníka Katarína Golianová, so sídlom kancelárie správcu: Hornozoborská
1644/101, 949 01 Nitra, email: viliam.kolencik@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Nitra
pod sp. zn. 27Odk/84/2017, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas
úradných hodín kancelárie správcu od 7:00 hod. do 13:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred
si dohodnúť e-mailom na adrese: viliam.kolencik.@gmail.com
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K037173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Derková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 15/5, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1983
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/129/2017 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/129/2017
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 dlžníka: Zuzana Derková,
nar. 28.12.1983, bytom Považská 15/5, 949 11 Nitra, Slovenská republika, ďalej len „úpadca“, oznamujeme,
že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31OdK/129/2017-16 zo dňa 27. 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 Zuzana Derková, born 28.12.1983, domicile Považská 15/5, 949 11 Nitra, Slovak
Republic hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Nitra,
No. 31OdK/129/2017 dated of 27 October 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 211/2017 dňa 06.11 2017. Dňom
07.11. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 211/2017 on 6 November 2017. Bankruptcy was
declared on of 7 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 (§199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. §28 ods. 6 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 (§ 28 sec.6 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
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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.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do
elektronickej (dátovej) schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu. (§ 167l ods. 3 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). Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku.
6. The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or
to the electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration (§ 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 Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA). Applications received by the
administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights. The creditor has the right to
enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is drawing up the playout
schedule.
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
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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).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZoKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZoKR)
16. A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if
a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA). A creditor who has a claim against
another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security of the debtor's assets. Such a
creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the property securing his
claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be
satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
17. 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.
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 Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
18. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
18. 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.
Prvý správcovský dom, k.s., správca dlžníka /trustee of the bankrupt, JUDr. Kamil Beresecký, komplementár/
unlimited

K037174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Golianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hokovce- Kráľovičová 115, 935 84 Hokovce- Kráľovičová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/84/2017 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/84/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty
dlžníčky Kataríny Golianovej, narodenej: 05.09.1958, bytom Hokovce- Kráľovičová č. 115, 935 84 HokovceKráľovičová, č.k. 27OdK/84/2017, (ďalej len „dlžník“) týmto

oznamuje

veriteľom konkurzného konania sp. zn. 27OdK/84/2017 vedenom na Okresnom súde Nitra, podľa ust. § 32 ods 7
písm. b) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov(ďalej len ZKR), 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
banke Slovenská Sporiteľňa, IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414, s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K037175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Golianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hokovce- Kráľovičová 115, 935 84 Hokovce- Kráľovičová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/84/2017 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/84/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.1346/2000 z
29.mája 2000.

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th
May 2000.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca dlžníka: (ďalej len „Dlžník“)Katarína Golianová, narodená: 05.09.1958, bytom Hokovce – Kráľovičová č. 115, 935 84 Hokovce- Kráľovičová,
č.k. 27OdK/84/2017 , Vám oznamujem, že uznesením 27OdK/84/2017-26 Okresného súdu Nitra zo dňa
26.10.2017 bol vyhlásený konkurz Dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Nitra No.
27OdK/84/2017-26 dated 26th of October 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – : Katarína
Golianová, born: 05.09.1958, domicile: Hokovce – Kráľovičová č. 115, 935 84 Hokovce- Kráľovičová č.k.
27OdK/84/2017
Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 210/2017 zo dňa
03.11.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial Bulletin no. 210/2017 on 03.11.2017. The
bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd
Nitra, Štúrova 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika k číslu konania 27OdK/84/2017 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Mgr. Viliam Kolenčík, správca, Hornozoborská 101, 949 01 Nitra, 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 an and Restructuralization Act (hereinafteronly„the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Nitra ( District Court Nitra)
Štúrova 9, 949 01 Nitra, Slovak Republic, to the No. 27OdK/84/2017 and in one originals to the bankruptcy trustee
to the address Mgr. Viliam Kolenčík, správca, Hornozoborská 101, 949 01 Nitra, Slovak republic. Each claim must
be lodged as a separate application. The application of claim has to provide information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the 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 the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be
enclosed to the application of claim. 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
konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or 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 or lodgment of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure. Not lodged
security rights become extinct after the application period elapses. The trustee or the court do 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 registration according to the article 125 of the BRA.

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

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

Mgr. Viliam Kolenčík, správca
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K037176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Beca
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 451/3, 935 37 Dolný Pial
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/11/2017 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/11/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca dlžníka Peter Beca, nar.: 20.04.1958,
bytom Námestie SNP 451/3, 935 37 Dolný Pial, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa
21.08.2017 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,
Slovenská konsolidačná,

a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.

IČO:
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005
35776005

Ulica:
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska

Číslo:
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

PSČ:
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99
814 99

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
33,19 €
21,94 €
2255,79 €
1488,48 €
1749,45 €
826,86 €
13,30 €
1265,85 €
9,09 €
16,49 €
66,38 €
1853,94 €
66,38 €
31,20 €
16570,39 €
66,38 €
113,94 €
11992,89 €
0,82 €
14,17 €
21,74 €
5,80 €
13072,49 €
990,30 €
808,13 €
8910,11 €

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca
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K037177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hrnčiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtovce 77, 956 03 Krtovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.3.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/55/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/55/2016 S 1235
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

Typ
súpisovej
zložky
majetku:
Iná
majetková
hodnota
Popis: Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 495,96
EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 495,96 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 4/2017 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,05 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 5/2017 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,05 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 6/2017 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,05 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 7/2017 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,05 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 8/2017 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,05 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 9/2017 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,05 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Levice, dňa 3.11.2017

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K037178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Stančíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.6.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/60/2017 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/60/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľná vec
Názov/Popis :Osobné motorové vozidlo HONDA ACCORD, AA sedan, kategória M1, šedá metalíza, benzín, EČ
NR854AV
Rok výroby 1999
Stav opotrebovanosti : Opotrebované guľové čapy a aj iné súčiastky, vzhľadom na najazdené km - cez 400 tis.
km
Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1
Vec sa nachádza u dlžníčky : Ivanka pri Nitre
Súpisová hodnota : 900,00 €
JUDr. Jozef Majorán, správca

K037179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ervin Vékony
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. Augusta 7, Levice 934 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1959
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/87/2017 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/87/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Ervin Vékony, nar. 17.09.1959, bytom Mesto Levice
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, počas stránkových hodín v
dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.00 do 14.00 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

K037180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ervin Vékony
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. Augusta 7, Levice 934 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1959
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/87/2017 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/87/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca úpadcu Ervin Vékony, nar. 17.09.1959, bytom Mesto Levice (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 27OdK/87/2017, zo dňa 26.10.2017 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 Ervin Vékony, d.o.b.: 17th September 1959, residing
Mesto Levice (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Nitra, No. 27OdK/87/2017 dated 26th October 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 210/2017 dňa 03.11.017. Dňom
04.11.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 210/2017 on 3rd November 2017.
Bankruptcy was declared on 4th November 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:
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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. (§ 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).
2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., Mariánska č. 1360/6, 949 01 Nitra, 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., Mariánska č. 1360/6, 949 01
Nitra, 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
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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
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.
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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).
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 Nitre, dňa 06.11.2017
In Nitra, on 6th November 2017
LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty
LEGES Recovery k.s., insolvency practitioner

K037181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ervin Vékony
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. Augusta 7, Levice 934 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1959
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/87/2017 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/87/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Ervin Vékony, nar. 17.09.1959, bytom Mesto Levice
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 Fio banka, a. s., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK85 8330 0000 0025 0123 1930. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre príjemcu 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 Nitre, dňa 06.11.2017
LEGES Recovery k.s., správca

K037182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lubomír Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 478, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/142/2017 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/142/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Lubomír Nagy, nar. 27.03.1970, bytom Semerovo 478, 941 32
Semerovo, týmto v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z.
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Podzámska 2959/18A, 949
01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou: e-mail:
spravca@spravca.info, alebo telefonicky na mobil. čísle: 0948/400 970.

V Nitre dňa 06.11.2017
JUDr. Andrea Pállová, správca

K037183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lubomír Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 478, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/142/2017 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/142/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

/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 reikalavima. Privalomieji terminal“
/hu/ „Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők“
/mt/ „Stedina ghal prezentazzjoni ta ´talba. Limiti taż-żmien li ghandom jigu osservati“
/nl/ „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen“
/pl/ „Wezwanie do zgloszenia wierzytelności. Przestrzegać teminów“
/pt/ „Aviso de reclamacao 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 ilmoittamissen. Noudatettavat määräajat“
/sv/ „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31OdK/142/2017 zo dňa 27.10.2017, zverejneným v
Obchodnom vestníku OV č. 210/2017 zo dňa 03.11.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Lubomír
Nagy, nar. 27.03.1970, bytom Semerovo 478, 941 32 Semerovo (ďalej len „Dlžník“) a za správcu dlžníka bola
ustanovená JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra.
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According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th May 2000 on Insolvency proceedings, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Nitra No. 31OdK/142/2017, dated 27.10.2017, published in Commercial Journal No. 210/2017 on 03.11.2017,
the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Lubomír Nagy, birthdate: 27.03.1970,
with adress: Semerovo 478, 941 32 Semerovo (hereinafter as the „Debtor“) and simultaneously appointed
JUDr. Andrea Pállová, head office Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra as the trusteee of the Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 07.11.2017 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

This Decision of the District Court Nitra came into force ond 07.11.2017. The bankruptcy 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 len „ZoKR“) sa pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, uplatňuje v
konkurze prihláškou (§ 28 ods. 1 ZoKR). Veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9,
949 68 Nitra, Slovenská republika, sp. zn.: 31OdK/142/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou.

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the „BRA“),
the claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an anpplication (§ 28 sec. 1
BRA). The creditors of the Debtor have to lodge their claims within period od 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy and in one original to the Discrit court
Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia, to the file No 31OdK/142/2017. Applications that will not be
delivered on time to the bankruptcy truste will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
will be not allowed to exercise the voting righs and other rights associated with lodged claims.

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.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse, Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or credition or creditors
who have a claim against another person different from 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 application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
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dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.

The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securites also fill in the appliation form which has to
provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors whose claims depend on th fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. The
lodgment of the claim shall bear the heading „Prihláška pohľadávky“.

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 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 kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interestt. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount the claim shall be determined by bankruptcy truste by calculiation 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 is not
stated by European central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy truste with Professional diligence.

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 dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

Documents proving the Information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case if a non – financial claim is lodged, an export 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 acccounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim or reasons why the claim is not covered in 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.

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

193

Obchodný vestník 214/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.11.2017

In case the creditor does not have the residence or seat or affiliation of the company in Slovak republic, a
representative with an address or a seat in Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. The application form, which
was delivered to truste or Court cannot be corrected or amended.

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. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.

This invitation refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member
states than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000
dated 29th May 2000.

V Nitre dňa 06.11.2017 / In Nitra on 06.11.2017
JUDr. Andrea Pállová , správa / Bankruptcy trustee

K037184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agh Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazdecká 24, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/65/2017 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/65/2017
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
úpadcu: Milan Agh, nar.: 28.04.1959, bytom Jazdecká 24, 94001 Nové Zámky 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

K037185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lubomír Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 478, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1970
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/142/2017 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/142/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
JUDr. Andrea Pállová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Lubomír Nagy, nar. 27.03.1970, bytom Semerovo
478, 941 32 Semerovo, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok veriteľom. Kauciu možno zložiť 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: SK58 1100 0000 0029 2789 7609, vedený v Tatra banke, a.s.
Výška kaucie: 350,-€
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť aj veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- € 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.

JUDr. Andrea Pállová, správca
V Nitre, dňa 06.11.2017

K037186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agh Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazdecká 24, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
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Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/65/2017 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/65/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Milan Agh, nar.: 28.04.1959, bytom Jazdecká 24, 94001 Nové Zámky (ďalej len „Dlžník“) oznamujem, že na
majetok Dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 30.08.2017, sp. zn. 32OdK/65/2017, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 171/2017 dňa 07.09.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr.
Miroslav Belica, so sídlom Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, značka správcu: 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 Milan Agh, born on 28.04.1959, with permanent address at Jazdecká 24, 94001 Nové Zámky
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of
30.08.2017, ref. No. 32OdK/65/2017, published in the Commercial report No. 171/2017 of 07.09.2017 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Miroslav Belica, with registered seat at Štefánikova trieda 9,
94901 Nitra, ref. No. of trustee: S1208 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
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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)
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
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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
V Nitre, 08.09.2017
In Nitra, on 08th September 2017
JUDr. Miroslav Belica, správca dlžníka
JUDr. Miroslav Belica, trustee of the bankrupt

K037187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kopanica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Levice – Mestský úrad, Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1979
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/124/2017 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/124/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Pavol
Kopanica, nar. 28.08.1979, bytom Mesto Levice – Mestský úrad, Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice, oznamuje, že do
príslušného správcovského spisu je možné nahliadať v hore uvedenej kancelárii správcu, a to v pracovných
dňoch počas úradných hodín (pondelok – piatok: od 09:00 do 12:00 a od 13:30 do 16:30). Je potrebné dohodnúť
si termín vopred na tel. č. 02/5949 0650 alebo e-mailom: mbizon@bizon.sk.
V Nitre dňa 06.11.2017
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K037188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kopanica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Levice – Mestský úrad, Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1979
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/124/2017 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/124/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Pavol
Kopanica, nar. 28.08.1979, bytom Mesto Levice – Mestský úrad, Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice, oznamuje
účastníkom konania číslo účtu pre účely popretia prihlásenej pohľadávky, na ktorý možno skladať kauciu podľa
ustanovení § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR. Účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK24 1111 0000 0013 7530 7003.
V Nitre dňa 06.11.2017
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K037189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Fabianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Benku 4661/33, 955 03 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/136/2017 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/136/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Podzámska 32, Nové Zámky na 2. poschodí polyfunkčného domu, a to každý pracovný
deň v pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do
spisu je vhodné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0911 133 046 alebo 035/6401813.
Mgr. Tomáš Timoranský, správca
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K037190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cisárska bašta 3, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.2.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/139/2017 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/139/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Podzámska 32, Nové Zámky na 2. poschodí polyfunkčného domu, a to každý pracovný
deň v pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do
spisu je vhodné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0907 224 552 alebo 035/6401813.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K037191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Fullu 2495/21, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/4/2017 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/4/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

2. Verejného ponukového konania zverejneného v OV č. 201/2017 zo dňa 20.10.2017 sa nezúčastnil žiadny
záujemca. Na základe týchto skutočností k vyhodnoteniu ponúk neprišlo.

K037192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Burda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 0, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7Odk/109/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7Odk/109/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Na
Bystričku 796/9, Martin, v pracovných dňoch od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.. Žiadosti o
nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie, telefonicky na číslo
0905453501 alebo elektronicky na adresu: jkovackova@stonline.sk. V Martine dňa 31.10.2017, Ing. Jana
Kovačková, správca
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K037193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Čierny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gabajova 2593/20, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/112/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/112/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Na
Bystričku 796/9, Martin, v pracovných dňoch od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.. Žiadosti o
nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie, telefonicky na číslo
0905453501 alebo elektronicky na adresu: jkovackova@stonline.sk. V Martine dňa 31.10.2017, Ing. Jana
Kovačková, správca

K037194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Polakovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčianske Teplice Turčianske Teplice, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/73/2017/S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/73/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Vlasta Polakovičová, narodená 08.07.1967, trvale
bytom Turčianske Teplice, adresa na doručovanie J. Ludasa 9, 941 10 Tvrdošovce, zastúpeného: Centrum
právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, príslušná kancelária Centra
právnej pomoci, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis
majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
• žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Ružomberku, dňa 03.11.2017
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K037195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Gelien
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Kollára 266/71, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/73/2017 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10OdK/73/2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o treťom kole ponukového konania
Správca v súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje tretie kolo
ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, a to hnuteľnej veci – osobného motorového
vozidla vo vlastníctve dlžníka Miroslav Gelien, nar. 9.8.1983, r.č. XXXXXX/XXXX, bytom Jána Kollára 266/71, 038
21 Mošovce, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Gelien, M.P.M. MUSIC, s miestom podnikania J.
Kollára 266/71, 038 21 Mošovce, IČO: 43599656, a to konkrétne Volkswagen Bora KOMBI, rok výroby 1999,
nafta, tmavá šedá metalíza (ďalej len „Predmet ponukového konania“). Súpisová hodnota majetku je 1.800 €.
1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť
neprimerane nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
3. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t. j.
lehoty na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s
podmienkami ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 10% z kúpnej ceny v
prípade porušenia podmienok ponukového konania podľa bodu "H.".
Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, 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 neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
·
·

·
·
·
·
·

byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom
uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo
iného registra nie starší ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30
dní.
obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o
výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového
konania.
obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mária
Kostolná, správca, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „ODDĹŽNIE sp. zn.: 1OdK/73/2017 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa
bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať,
ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.

D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie
Predmetu ponukového konania ako celku resp. v ucelených častiach. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním
rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola
správcovi doručená ako prvá.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
H. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo kúpnu cenu nehradí riadne a včas podľa pokynu správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurzu
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny.
I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
v plnej výške kúpnej ceny.
V prípade potreby ďalších informácií – zaslanie kópie technického preukazu - je možné kontaktovať správcu na emailovej adrese: kostolna@advocatis.sk

K037196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Adamčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska Ľupča 353, 032 15 Partizánska Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.5.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/17/2017 S 1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/17/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie: Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Jozef Adamčiak, nar. 05.05.1992, bytom Partizánska Ľupča 353, 032 15 Partizánska Ľupča, (do
10.01.2017 podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Adamčiak, s miestom podnikania: Partizánska
Ľupča 353, 032 15 Partizánska Ľupča, IČO: 47228814) týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 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 ku dňu 2.11.2017 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Mgr. Štefan Krnáč
správca

K037197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Adamčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska Ľupča 353, 032 15 Partizánska Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.5.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
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Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/17/2017 S 1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/17/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Štefan Krnáč so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca úpadcu Jozef Adamčiak,
nar. 05.05.1992, bytom Partizánska Ľupča 353, 032 15 Partizánska Ľupča, (do 10.01.2017 podnikajúci pod
obchodným menom: Jozef Adamčiak, s miestom podnikania: Partizánska Ľupča 353, 032 15 Partizánska
Ľupča, IČO: 47228814), týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového
účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky. Predmetné číslu účtu je v tvare IBAN: SK87
0200 0000 0013 7518 7654. Účet je vedený vo VÚB, a.s.
Mgr. Štefan Krnáč, správca

K037198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lörinc Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojš 199, 010 01 Mojš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1972
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/69/2017 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/69/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvency services, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zn. správcu: S1856,
správca dlžníka: Miroslav Lörinc, nar.: 06.03.1972, bytom Mojš 199, 010 01 Mojš oznamuje, že účastníci konania
a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Radlinského
1730, 026 01 Dolný Kubín v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30
hod. do 15:00hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na
tel. čísle: +421 903 761 292 alebo
na e-mail: office@insolvencyservices.sk
Insolvency services, k.s., správca

K037199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Kuniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Galandu 4613/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1978
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/22/2017/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/22/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Michal Kuniak, nar. 19.08.1978, bytom M.
Galandu 4613/8, 036 01 Martin, týmto v súlade s ustanovením § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 06.11.2017 nebol zistený žiadny
majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.

Žilina, 06.11.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K037200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Baďo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 84, 032 12 Dúbrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1968
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/59/2017 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/59/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislva – mestská časť Ružinov
, IČO : 47 166 142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B,
so sídlom správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom
MS SR , značka správcu S1673, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , komplementár spoločnosti, správca
dlžníka Adrián Baďo , nar . 12. 8. 1968, bytom 032 12 Dúbrava 84 , v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Žilina , č. k. 7 OdK/59/2017 týmto v súlade § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ zákon „ ) oznamuje, že dňa 2. 11. 2017
bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25,
851 01 Bratislava , IČO : 35 942 436 , prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v celkovej sume 2
637,93€.
Zároveň správca oznamuje všetkým veriteľom dlžníka , že v súlade s § 32 ods. 3 písm. b) a ods. 7 zákona
prípadné popretie pohľadávky iným veriteľom je účinné, len ak
1. bolo podané u správcu 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 a
3. pohľadávka bola popretá do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku.

V Martine 6. 11. 2017

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, komplementár a zástupca kancelárie
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K037201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Martiniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/23/2017 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/23/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ako správca dlžníka Miroslav Martiniak, Žilina 010 01 týmto oznamujem, že do zoznamu pohľadávok boli
zapísané pohľadávky:
- veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, Česká
Republika, ktorá bola prihlásená prihláškou pohľadávok zo dňa 19.10.2017, doručená dňa 06.11.2017 a bola
prihlásená po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle § 28 ods. 2 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii.
JUDr. Martin Kováčik , správca

K037202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Róbert Noll
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Žilina mesto Žilina, 010 01 mesto Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/27/2017 S 1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/27/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Ing. Róbert Noll, nar.: 13.04.1953, bytom: mesto Žilina v zmysle §
167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zapísal
dňa 06.11.2017 pod č. 8 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Secapital S.á.r.L, 9 rue du Laboratoire L1911, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČO: B 108305 v prihlásenej sume pohľadávky 250,95 EUR.
V Žiline dňa 06.11.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K037203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Zubaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Múrna 890, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/62/2017 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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1OdK/62/2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ako správca dlžníka Dušan Zubaj, nar 31.7.1976, bytom Múrna 890, 032 61 týmto oznamujem, že do zoznamu
pohľadávok boli zapísané pohľadávky:
- veriteľa POHOTOVOSŤ, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, ktorá bola prihlásená prihláškou
pohľadávok zo dňa 01.11.2017, doručená dňa 06.11.2017 a bola prihlásená po uplynutí lehoty na prihlasovanie
pohľadávok v zmysle § 28 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
Zároveň oznamujem, že oznámenie v Obchodnom vestníku zverejnené pod číslom 187/2017 K029536 zo dňa
02.10.2017 neplatí, nakoľko veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava IČO: 35776005
si prihlásila svoje phľadávky v rámci lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
JUDr. Martin Kováčik , správca

K037204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Šottník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Antona Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.12.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/25/2017/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/25/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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 č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca dlžníka:
Michal Šottník, nar. 4.12.1975, trvale bytom Antona Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina (ďalej aj ako len „Dlžník“),
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z
dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Bratislave, dňa 06.11.2017
Mgr.Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K037205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Suchánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 8501/43B, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1952
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/77/2017/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/77/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Miroslav Suchánek, nar. 08.09.1952, bytom
Petzvalova 8501/43B, 010 15 Žilina, týmto v súlade s ustanovením § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty
úpadcu:

Súp. pol. Katastrálne územie
1
2
3
4
5
6

Považský Chlmec,
Považský Chlmec,
Považský Chlmec,
Považský Chlmec,
Považský Chlmec,
Považský Chlmec,

okr.
okr.
okr.
okr.
okr.
okr.

LV
Žilina,
Žilina,
Žilina,
Žilina,
Žilina,
Žilina,

SR
SR
SR
SR
SR
SR

1611
1716
1719
1721
2410
2470

Výmera
v m2
222
197819
1358
21004
226
5294

Číslo parcely
204
808/3
808/10
808/9
808/13
808/6

Podiel
2/12
420/22260
420/22260
420/22260
420/22260
420/22260

Druh pozemku
Záhrady
Lesné pozemky
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávne porasty

Súpis. hodnota
50,- €
200,- €
20,- €
100,- €
30,- €
50,- €

Žilina, 06.11.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K037206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MADACOM, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné fabriky 791, 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

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 oddeleného veriteľa Ing. Jaroslav Mlynček, Nová 218, 032 03
Liptovský Ján /ďalej aj „oddelený veriteľ“/, ako príslušného orgánu, listom zo dňa 2.11.2017, vylučuje nasledovný
majetok zo súpisu oddelenej podstaty tohto oddeleného veriteľa (§ 81 ods. 1,2 ZKR):
por. č. 22, súpisová zložka majetku: hnuteľná vec: Merací prístroj + moduly výrobné č. 420933, evid. č. M0455,
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súpisová hodnota: 10.000,00 eur,
por. č. 23, súpisová zložka majetku: hnuteľná vec: Merací prístroj + moduly výrobné č. 420932, evid. č. M0456,
súpisová hodnota: 10.000,00 eur,
por. č. 24, súpisová zložka majetku: hnuteľná vec: Analyzátor optický spektrálny + moduly výrobné č. 414296,
evid. č. M0454, súpisová hodnota: 12.000,00 eur,
por. č. 29, súpisová zložka majetku: hnuteľná vec: Analyzátor optický spektrálny + moduly výrobné č. 413259,
evid. č. M0453, súpisová hodnota: 12.000,00 eur.
Súpis tejto oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 118B/2011 dňa 20.6.2011 pod zn.
K007038 a č. 119/B/2011 dňa 21.6.2011 pod zn. K007110 a pod zn. K007104.
V Liptovskom Mikuláši, dňa 6.11.2017
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K037207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MADACOM, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné fabriky 791, 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

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 veriteľského výboru zo dňa 2.11.2017 /ďalej aj „veriteľský výbor“/,
ako príslušného orgánu, vylučuje nasledovný majetok zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu (§ 81 ods. 1,2
ZKR):
por. č. 6, súpisová zložka majetku: hnuteľná vec: PC Dell Optiplex GX620, výrobné č.:67X772J, evid. č.:M0404,
súpisová hodnota: 100,00 eur,
por. č. 14, súpisová zložka majetku: iná majetková hodnota: stravné lístky od spoločnosti DUGE, s.r.o.
Liptovský Mikuláš, počet kusov 110, súpisová hodnota: 264,00 eur,
por. č. 15, súpisová zložka majetku: iná majetková hodnota: software Herkules, súpisová hodnota: 100,00
eur,
por. č. 26, súpisová zložka majetku: iná majetková hodnota: software Softip Profit, súpisová hodnota: 100,00
eur,
por. č. 27, súpisová zložka majetku: iná majetková hodnota: software AREA GUARD NOTES s príslušenstvom,
súpisová hodnota: 100,00 eur.
Súpis tejto všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 118B/2011 dňa 20.6.2011 pod zn.
K007041 a K007042.
V Liptovskom Mikuláši, dňa 6.11.2017
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K037208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Šurabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 132, 023 02 Dunajov Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.2.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/85/2017/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/85/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 5.9.2017, č. k. 8OdK/85/2017 v právnej veci vyhláseného
konkurzného konania voči dlžníkovi Anna Šurabová, nar.: 1.2.1990, 023 02 Dunajov č. 139 ustanovil súd do
funkcie správcu JUDr. Michala Broža, so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok. Citované
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 174/2017 dňa 12.9.2017.
Oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku č. 206/2017 zo dňa 27.10.2017 pod K 034869 správca zverejnil
súpis majetku všeobecnej podstaty s tým, že žiadny majetok úpadcu nebol zistený.
Preskúmaním pomerov dlžníka vychádzajúc zo Zoznamu majetku správca nezistil existenciu majetku dlžníka,
ktorý by mohol podliehať konkurzu.
Na základe vyššie uvedeného s poukazom na ustanovenie § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze) JUDr. Michal Brož, správca so
sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, Ružomberok v konkurznom konaní úpadcu Anna Šurabová, nar.: 1.2.1990, 023
02 Dunajov č. 139 vedenom na Okresnom súde Žilina č.k.: 8OdK/85/2017 týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz
sa zverejnením tohto oznámenia končí. Zároveň zverejnením tohto oznámenia sa konkurz v zmysle § 167v druhá
veta zákona o konkurze zrušuje.
V Ružomberku, dňa 6.11.2017
JUDr. Michal Brož, správca

K037209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pilarčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavrišovo 280, 032 42 Vavrišovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.4.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/67/2017/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/67/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 8.8.2017, č. k. 3OdK/67/2017 v právnej veci vyhláseného
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konkurzného konania voči dlžníkovi Milan Pilarčík, nar.: 12.4.1979, 032 42 Vavrišovo č. 280 ustanovil súd do
funkcie správcu JUDr. Michala Broža, so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok. Citované
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 167/2017 dňa 31.8.2017.
Oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku č. 195/2017 zo dňa 12.10.2017 pod K 031657 správca zverejnil
súpis majetku všeobecnej podstaty s tým, že žiadny majetok úpadcu nebol zistený.
Preskúmaním pomerov dlžníka vychádzajúc zo Zoznamu majetku a skutočností uvedených dlžníkov pri osobnom
stretnutí správca nezistil existenciu majetku dlžníka, ktorý by mohol podliehať konkurzu.
Na základe vyššie uvedeného s poukazom na ustanovenie § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze) JUDr. Michal Brož, správca so
sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, Ružomberok v konkurznom konaní úpadcu Milan Pilarčík, nar.: 12.4.1979, 032
42 Vavrišovo č. 280 vedenom na Okresnom súde Žilina č.k.: 3OdK/67/2017 týmto oznamuje, že vyhlásený
konkurz sa zverejnením tohto oznámenia končí. Zároveň zverejnením tohto oznámenia sa konkurz v zmysle §
167v druhá veta zákona o konkurze zrušuje.
V Ružomberku, dňa 6.11.2017
JUDr. Michal Brož, správca

K037210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Galbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina Žilina, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.6.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/82/2017/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/82/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 5.9.2017, č. k. 3OdK/82/2017 v právnej veci vyhláseného
konkurzného konania voči dlžníkovi Peter Galbavý, nar.: 16.6.1964, 010 01 Žilina ustanovil súd do funkcie
správcu JUDr. Michala Broža, so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok. Citované uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. 174/2017 dňa 12.9.2017.
Oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku č. 206/2017 zo dňa 27.10.2017 pod K 034868 správca zverejnil
súpis majetku všeobecnej podstaty s tým, že žiadny majetok úpadcu nebol zistený.
Preskúmaním pomerov dlžníka vychádzajúc zo Zoznamu majetku a skutočností uvedených dlžníkov pri osobnom
stretnutí správca nezistil existenciu majetku dlžníka, ktorý by mohol podliehať konkurzu.
Na základe vyššie uvedeného s poukazom na ustanovenie § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze) JUDr. Michal Brož, správca so
sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, Ružomberok v konkurznom konaní úpadcu Peter Galbavý, nar.: 16.6.1964, 010
01 Žilina vedenom na Okresnom súde Žilina č.k.: 3OdK/82/2017 týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz sa
zverejnením tohto oznámenia končí. Zároveň zverejnením tohto oznámenia sa konkurz v zmysle § 167v druhá
veta zákona o konkurze zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Ružomberku, dňa 6.11.2017
JUDr. Michal Brož, správca

K037211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Papaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 359/16, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.3.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/7/2017 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/7/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Tomáš Papaj, nar. 31.3.1983, ČSA 359/16, 033 01 Liptovský Hrádok sa
v zmysle ustanovenia § - u 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii dopĺňa o nasledovnú
zložku majetku:

1/
Pohľadávka z depozitného účtu ÚVTOS a ÚVV Leopoldov v mene Euro
zostatková suma: 220,00 Eur
deň zaradenia do súpisu: 2.11.2017
dôvod zaradenia do súpisu: pohľadávka, ktorá v zmysle ust. § - u 67 ZKR podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 220,00 Eur

V Martine dňa 2.11.2017

S pozdravom

JUDr. Marína Gallová, konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K037212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Madera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Aleja Slobody 1887/40, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/80/2017/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/80/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
č.

1

Typ
súpisovej
zložky
majetku

Popis nehnuteľnej veci / oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská republika Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina

Spol.
Súpis.
podiel
hodnota
úpadcu majetku

nehnuteľná
vec

Rodinný dom, súpisné číslo 122 stojaci na parcele 263 zapísaný na LV č.812 pre
katastrálne územie Istebné, obec Istebné, okres Dolný Kubín. (Právny vzťah k parcele na
ktorej leží stavba 122 nie je evidovaný na liste vlastníctva). Zabezpečená suma 4318,18€.
Zabezpečenie pohľadávky rozhodnutím o zriadení záložného práva
č.9500502/5/129343/2014/Dur, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 14.01.2014,
rozhodnutím o zriadení záložného práva č.9500502/5/3885218/2013/Dur vydaného
Daňovým úradom Žilina zo dňa 21.8.2013, rozhodnutím o zriadení záložného práva
č.9500502/5/5023915/2013/Dur vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 11.11.2013

1/8

Poznámka
spornosti v
prospech

€5 000,00

K037213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Raček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 1344, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/51/2017 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/51/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty: Peter Raček, nar. 08.04.1979, Revolučná 1344, 024 04 Kysucké Nové Mesto,
podnikajúci pod obchodným menom: Peter Raček, s miestom podnikania: Revolučná 1344, 024 44 Kysucké Nové
Mesto, IČO: 41 839 897 podľa ust. 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz
zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca
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K037214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Palárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horelica 417, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/77/2017 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/77/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca úpadcu Ján Palárik, nar. 03.09.1958, bytom Horelica 417, 022 01
Čadca, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 011 01 Žilina v súlade s § 167j Zákona o konkurze a reštrukturalizcácii
č. 7/2005 Z.z. v platnom znení zverejňuje nasledovný súpis majetku úpadcu:
1. Názov súpisovej zložky majetku : Osobné auto značky Suzuki Liana , výrobné číslo: JSAERD31300251508, ev.
číslo : CA 319 BA. Predmetné osobné vozidlo sa nachádza u úpadcu na adrese: Horelica 417. Súpisová hodnota
majetku vo výške 1.500 Eur.
V Martine dňa 03.11.2017
Mgr.Ing. Ivana Šumichratová, správca

K037215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mitterová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 4, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/257/2017 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/257/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Alena Mitterová, nar. 28.03.1973, trvale
bytom Rybárska 4, 979 01 Rimavská Sobota, ktorá vec je vedená pod sp. zn. 2OdK/257/2017, týmto
oznamujem, že na adresu kancelárie správcu bola doručená po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihláška pohľadávky veriteľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25,
824 96 Bratislava 26 v celkovej výške 642,70,-EUR. Uvedenú pohľadávku som zapísal do zoznamu
pohľadávok. V Banskej Bystrici, dňa 06.11.2017 JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.

K037216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Lichtmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 16, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/288/2017 S1777
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Okresný súd Banská Bystrica
3OdK/288/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Júlia Lichtmanová, nar.: 09.09.1954, bytom: Tulská
16, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno: Júlia Lichtmanová - Mladosť, s miestom podnikania Tulská 16, 974
04 Banská Bystrica, IČO: 22 718 800, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod
sp.zn. 3OdK/288/2017 týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:0012:00 hod. a 12:30-14:30 hod. v kancelárii správcu na adrese: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica (po
predchádzajúcej dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421 917 822 724, +421 902 810 943 alebo elektronicky na e-mailovej
adrese: zivicka@advokat-pirsel.eu.
JUDr. Jana Živická, správca

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

s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings).
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
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(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: : Júlia Lichtmanová,
nar.: 09.09.1954, bytom: Tulská 16, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno: Júlia Lichtmanová Mladosť, s miestom podnikania Tulská 16, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 22 718 800 oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.10.2017 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
210/2017 dňa 03.11.2017, č.k. 3OdK/288/2017, bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu
bola ustanovená JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty, Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika.
According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty
as the trustee of bankrupt: Júlia Lichtmanová, born.: 09.09.1954, address: Tulská 16, 974 04 Banská
Bystrica, business name Júlia Lichtmanová - Mladosť, place of business Tulská 16, 974 04 Banská
Bystrica, IČO: 22 718 800, is to inform you, that was officially declared bankruptcy of the property of the
bankrupt by the decision of the District Court of Banská Bystrica dated on 26th of October 2017, which
was announced in the Commercial Bulletin No. 210/2017 from third November 2017, No. 3OdK/288/2017
and simultaneously JUDr. Jana Živická, bankruptcy trustee, with the seat at Bakossova 8, 974 01 Banská
Bystrica, Slovak Republic was appointed as the bankruptcy trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuralization
(hereinafter only as „the BRA”).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the estate shall be apply by an lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty
úpadcu, so sídlom Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, SR, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 3OdK/288/2017 S 1777; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 28, 975 59 Banská
Bystrica, SR, k číslu konania 3OdK/288/2017 (§ 28 ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodge in one counterpart by the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Jana
Živická, bankruptcy trustee of the bankrupt, with the seat at Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovak
Republic to the No. 3OdK/288/2017 S 1777, whereby the lodgement shall be delivered to the trustee in the
base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy; in one counterpart
the creditor shall deliver the lodgement also to the Okresný súd Banská Bystrica (District Court Banská
Bystrica), with the seat at Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.
3OdK/288/2017 (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the trustee later, the lodgement shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
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lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could
be satisfied only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was
published in the Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the trustee. The registration of
such lodgement into the register of lodgements shall be published by the trustee in the Commercial
Bulletin with stating the creditor and the registered amount (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement
delivered to the trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will cease to exist (§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his secured claim in the base lodgement period, his security right will
not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to
hande over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could
be applied against the affected estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying
of all other claims against this estate (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of the claim from the
general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
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správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be
delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
could not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
Banská Bystrica, 03.11.2017
JUDr. Jana Živická, správca

K037217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Durajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bytrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2016
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Druh podania: Pripísanie poznámky o spornom zápise

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Adriana Durajová, nar.: 04.07.1975, bytom: Bečov 47,
974 01 Sebedín - Bečov, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn.
2K/86/2016, (ďalej len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 78 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku pripísanie poznámky o spornom
zápise k majetku zaradeného do súpisu oddelenej podstaty, a to:

Nehnuteľnosti
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Číslo súpisovej zložky
1
Typ súpisovej zložky
Stavba
Súpisová hodnota v €
265.000,Hodnota (trhová) v €
265.000,Zabezpečovacie právo
(druh,
poradie,
zabezpečená Záložné právo v prospech Československej obchodenej banky, a.s., IČO: 36 854 140, so sídlom
pohľadávka, veriteľ, zabezpečená Žižkova 11, 811 02 Bratislava, na základe záložnej zmluvy zo dňa 05.06.2008, prvé v poradí,
suma právny dôvod vzniku ZP, zabezpečená suma vo výške 239.234,98 Eur, pohľadávka č. 2
odkaz na zápis v zozname
pohľadávok)
Uplatnenie pripísania poznámky spornosti zo dňa 02.11.2017; v prospech Ing. Vladimíra
Súdny alebo iný spor
Hančuľáka, nar. 17.05.1965, bytom Brezová 1103/8, 963 31 Sliač - Rybáre
Bezpodielové spoluvlastníctvo
1/1
27.01.2017; majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve Úpadcu a Ing. Zdenka Duraja, nar. 06.02.1975,
Deň a dôvod zapísania do súpisu
bytom: Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis stavby
Rodinný dom
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 175 pre kat. úz. Bečov, pod A parcely registra „C“ parc. č. 185/8 –
Identifikácia stavby (štát, obec, TTP o výmere 1665 m2, parc. č. 185/9 – zastavaná plocha o výmere 33 m2, parc. č. 185/10 –
ulica, orientačné číslo vchodu, kat. zastavaná plocha o výmere 15 m2, parc. č. 185/11 zastavaná plocha o výmere 30 m2, parc. č. 185/12
územie, číslo LV, súpisné a zastavaná plocha o výmere 50 m2, parc. č. 185/13 zastavaná plocha o výmere 146 m2, parc. č.
parcelové číslo)
185/14 zastavaná plocha o výmere 74 m2, parc. č. 185/15 – TTP o výmere 50 m2, pod A ďalej stavba
– rodinný dom č.s. 47 na parc. 185/13, 185/14

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

2
Byt
30.000,30.000,-

Zabezpečovacie právo
Záložné právo v prospech Československej obchodenej banky, a.s., IČO: 36 854 140,
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ,
so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, na základe záložnej zmluvy zo dňa
zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
05.06.2008, druhé v poradí, zabezpečená suma vo výške 239.234,98 Eur, pohľadávka
na zápis v zozname pohľadávok)
č. 2

Súdny alebo iný spor
Bezpodielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu

Uplatnenie pripísania poznámky spornosti zo dňa 02.11.2017; v prospech:
Rastislava Kováčika, nar.: 05.08.1973, bytom Ovocinárska 378/10, 976 52 Čierny
Balog
1/1
27.01.2017; majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve Úpadcu a Ing. Zdenka Duraja,
nar. 06.02.1975, bytom: Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis bytu/nebytového priestoru

Byt č. 18

Identifikácia stavby : štát, obec, ulica, orientačné
SR, Brezno,
číslo vchodu,
kat. územie,
Brezno
číslo LV,
4680
súpisné a parcelové číslo
súp. č.: 1108; parcely registra „C“ č.: 3270/2, 3271, 3272, 3273, 3274
číslo bytu/nebytového priestoru, číslo poschodia, Byt č. 18 na 7.p.
podiel na spoločných častiach, na spoločných
6258/726201
zariadeniach, na príslušenstve
podiel na pozemku a na priľahlom pozemku,
-

K037218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivaničová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorie 68, 969 82 Podhorie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1973

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

220

Obchodný vestník 214/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.11.2017

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/187/2017 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/187/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca dlžníka Oľga Ivaničová,
bytom Podhorie 68, 96982 Podhorie, nar. 10.09.1973, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa
23.10.2017 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
00151653 Tomášikova 48
Bratislava 832 37 Slovenská republika 598,82 €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K037219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ojala Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 565, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 310 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/97/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/97/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Ojala Slovakia, s.r.o., so sídlom Kriváň č. 565, 962 04 Kriváň,
IČO: 44 310 226, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do zoznamu pohľadávok
nasledovne označené pohľadávky :
Položky zoznamu pohľadávok : 163.1 až 163.17, veriteľ : City-Arena a.s., so sídlom Kapitulská 5, 917 01 Trnava,
IČO: 46 682 848, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 31.10.2017, celková prihlásená suma
51.319,77 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 06.11.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K037220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: József Lavicska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904/26, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/296/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/296/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: József Lavicska, nar. 02. 04. 1945, trvale bytom Rúbanisko III 2904/26, 984 03 Lučenec 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.
IBAN: SK28 0200 0000 0036 0730 6253, SWIFT: SUBASKBX vedený v VÚB, a.s., VS: 6117240695.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Detve, dňa 06.11.2017
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K037221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: József Lavicska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904/26, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/296/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/296/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: József Lavicska, nar. 02. 04. 1945, trvale bytom Rúbanisko III 2904/26, 984 03 Lučenec, oznamuje,
že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k. 3OdK/296/2017 v kancelárii správcu
konkurznej podstaty na adrese: Záhradná 863/8, 962 12 Detva, v pracovných dňoch počas úradných hodín od
08:00 hod. do 14:00 hod.. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na telefónnom čísle: 0917
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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691 654, alebo emailom: tkacova.skp@gmail.com.
V Detve, dňa 06.11.2017

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K037222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMIS GROUP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 609 582
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2017 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Sp. zn. správcovského spisu: 2K/9/2017 S 1716
Sp. zn. súdneho spisu: 2K/9/2017

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

VAMIS GROUP s.r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
IČO: 36 403 008
Faktúra číslo 9172610116.
32,42 EUR

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

25.10.2017
5

K037223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: József Lavicska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904/26, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/296/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/296/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/296/2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 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 Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžník József Lavicska, nar. 02.
04. 1945, trvale bytom Rúbanisko III 2904/26, 984 03 Lučenec (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.10.2017, sp. zn. 3OdK/296/2017,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 210/2017 zo dňa 03.11.2017 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu
bola ustanovená Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, značka správcu:
S1795 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt József Lavicska, nar. 02. 04. 1945, trvale bytom Rúbanisko III 2904/26, 984 03 Lučenec, our duty is
to inform you, that the District Court in Banská Bystrica zo dňa 26.10.2017, sp. zn. 3OdK/296/2017, and
promulgated in the Commercial bulletin No. 210/2017 from 03.11.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, značka
správcu: S1795 (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
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise 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).
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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).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Detve, dňa 06.11.2017
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K037224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOVOD, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 052 957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2015 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974
01 Banská Bystrica, IČO : 36 052 957, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do
zoznamu pohľadávok nasledovne označenú pohľadávku :
Položka zoznamu pohľadávok: 472, veriteľ : Recyklačný fond v likvidácii, so sídlom Nevädzová 5, 821 01
Bratislava, IČO: 36 062 090, prihláška pohľadávky zo dňa 30.10.2017, celková prihlásená suma 1.743.268,09
eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 06.11.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
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K037225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Šuhajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánskeho 708/4, 985 52 Divín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.8.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/192/2017/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/192/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Mária Šuhajová,
nar. 01.08.1964, Jánskeho 708/4, 985 52 Divín podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis
majetku konkurznej podstaty:
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K037226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Moravčíková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľovohoľská 5638/21, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/133/2017 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/133/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Anna Moravčíková, nar. 17.01.1947, bytom Kráľovohoľská 5638/21, 974 11 Banská Bystrica, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 2OdK/133/2017, týmto v zmysle ust.
§ 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška
pohľadávky por. č. 1, veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, SR, IČO: 00
151 653, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 1.590,56 €. Vyššie uvedená
pohľadávka bola správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávky 6 .
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.

Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
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b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K037227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. František Kónya
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 83, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1953
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/339/2017 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/339/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 2Odk/339/2017 zo dňa 30.10.2017, zverejneným v
Obchodnom vestníku 211/2017 vydanom dňa 06.11.2017 pod č. K036166, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Ing. František Kónya, nar. 20.04.1953, trvale bytom Tulská 83, 974 04 Banská Bystrica a súčasne bola do
funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská
Bystrica, značka správcu S1704. Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu, spis. zn.
3Odk/97/2017 S1704 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.00 do 14.00 hod. Termín je nutné si vopred dohodnúť na
tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom na kancelaria@krivankon.eu.
V Bratislave, dňa 06.11.2017
Mgr. Peter Vančo, komplementár KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K037228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dóbi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Bodona 1702/14, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1981
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S2OdK248/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/248/2017
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k.s., dlžníka : Petra Dóbiho, nar. 12.11.1981, trvale
bytom J. Bodona 1702/14, 979 01 Rimavská Sobota, oznamuje v súlade
s ustanovením §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) nasledovné:
Správca vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka, ktorý bol písomnou 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. 2 OdK/248/2017 dňa 23.08.2017, uverejneným v OV č. 168/2017 dňa 04.09.2017, sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

v Banskej Bystrici, dňa 06.11.2017
JUDr. Ďurčeková správca, k. s.
v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, správca

K037229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. František Kónya
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 83, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1953
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/339/2017 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/339/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca úpadcu: Ing. František
Kónya, nar. 20.04.1953, trvale bytom Tulská 83, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, (ďalej len
„Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 30.10.2017, č. k.:
2Odk/339/2017 (ďalej len „Uznesenie“), zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 06.11.2017, súd vyhlásil
konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil KRIVANKON k.s.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20-th. May 2015, as the trustee of the
debtor: Ing. František Kónya, born 20.04.1953, permanent address Tulská 83, 974 04 Banská Bystrica, Slovak
republic, (hereinafter the „ Debtor “), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Banská
Bystrica, proc. no: 2OdK/339/2017 dated as of October 30 th, 2017, made public on November 06 th 2017, the
bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee KRIVANKON k.s. was appointed.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 06.11.2017.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on the 06th of November 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
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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 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby
na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2
ZKR).
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). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
2. 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).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - KRIVANKON k.s., Rudohorská 33, 974 11 Banská
Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - KRIVANKON k.s., Rudohorská 33, 974 11
Banská Bystrica, Slovak Republic, 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 District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, 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).
4. 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).
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).
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. 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).
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).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. 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).
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).
9. 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).
10. 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).
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).
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. 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).
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13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 the fixtures shall be divided
in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
14. 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).
15. 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).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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).
17. 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).
18. 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).
19. 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).
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20. 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.
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 mater 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 matter will not be submitted to the court.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo
dňa 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Bratislave, dňa 06.11.2017
In Bratislava, on 06th of November 2017
KRIVANKON k.s., správca
KRIVANKON k.s., trustee of the bankrupt

K037230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Radič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maša 600, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/125/2017 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/125/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Július Radič, nar. 14.01.1971, bytom Maša 600, 981 01 Hnúšťa, adresa na
doručovanie Š. M. Daxnera 906, 981 01 Hnúšťa; obchodné meno Július Radič, so sídlom SNP 441, 981 01
Hnúšťa, IČO: 44 139 667 oznamuje, že preskúmaním pomerov dlžníka nezistil žiadny majetok podliehajúci
konkurzu.
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K037231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:

Judita Felbabová, Judita Felbabová JUCI nar.
20.12.1970
Kraskovo 21, 980 26 Lukovištia
30 432 669
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/148/2017 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/148/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Judita Felbabová, nar. 20.12.1970, trvale bytom Kraskovo 21, 980 26 Lukovištia; obchodné
meno Judita Felbabová JUCI, so sídlom Kraskovo 21, 980 26 Lukovištia, IČO: 30 432 669, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4Odk/148/2017, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška pohľadávky veriteľa:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, ČR, IČO: 24785199,
ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 829,32 €.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Jaroslav Bako, správca

K037232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Brňaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1038/100, 976 52 Čierny Balog - Komov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/82/2017/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/82/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí:
Správca konkurznej podstaty dlžníka/úpadcu:
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Jany Brňakovej, rod. Ťažkej, nar. 05.01.1962, trvale bytom Školská 1038/100, Čierny Balog – Komov, Slovenská
republikav súlade s § 167p ZoKR vyhlasuje
I. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku nepatrnej hodnoty dlžníka vedeného v súpise
všeobecnej podstaty - zverejnenom v Obchodnom vestníku 199/2017 vydanom 18.10.2017, ktorým je:
- Súpisová zložka č. 1 súbor nehnuteľného majetku – pozemky evidované Okresným úradom v Brezne,
katastrálny odbor, okres: Brezne, k.ú. Čierny Balog na liste vlastníctva č. 5834.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne v lehote 11 dní od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku správcovi na adresu sídla: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie Brňaková – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu
totožnosti - OP a pod., doklad o úhrade finančnej zábezpeky a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia
navrhovanej kúpnej ceny.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č.
SK2211110000002293984048 s poznámkou „Bňaková“, resp. v hotovosti, po dohode so správcom, v lehote na
predkladanie písomných ponúk.
4. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka, po dohode so správcom na tel. č.:
0903028719.
5. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 dní od uplynutia lehoty stanovenej na predkladanie
písomných ponúk .
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom správca má právo neprimerané
ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke, do 3 prac. dní od
vyhodnotenia ponúk.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
9. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
10. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K037233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 45, 976 66 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.8.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/106/2017/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/106/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/106/2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí:
Správca konkurznej podstaty dlžníka/úpadcu:
Ladislav Harvan, nar. 23.08.1967, trvale bytom Osloboditeľov 1036/45, 976 66 Polomka, Slovenská republika v
súlade s § 167p ZoKR vyhlasuje
I. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku nepatrnej hodnoty dlžníka vedeného v súpise
všeobecnej podstaty - zverejnenom v Obchodnom vestníku 199/2017 vydanom 18.10.2017, ktorým je:
Súpisová zložka č. 1
súbor nehnuteľného majetku – pozemok a stavba - evidovaný Okresným úradom v Brezne, katastrálny odbor,
okres: Brezno, obec Polomka, k.ú. Polomka na liste vlastníctva č. 1929.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne v lehote 11 dní od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku správcovi na adresu sídla: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie Harvan – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu
totožnosti - OP a pod., doklad o úhrade finančnej zábezpeky a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia
navrhovanej kúpnej ceny.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č.
SK2211110000002293984048 s poznámkou „Harvan“, resp. v hotovosti, po dohode so správcom, v lehote na
predkladanie písomných ponúk.
4. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka, po dohode so správcom na tel. č.:
0903028719.
5. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 dní od uplynutia lehoty stanovenej na predkladanie
písomných ponúk .
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom správca má právo neprimerané
ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke, do 3 prac. dní od
vyhodnotenia ponúk.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
9. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
10. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Ing. Jaroslav Ďaďo, správca
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K037234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Cibuľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 593, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/303/2017/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/303/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje
veriteľom úpadcu
Jana Brňaková, nar. 05. 01. 1962, trvale bytom Školská 1038/100, 976 52 Čierny Balog - Komov, Slovenská
republika,
že dňom zverejnenie tohto oznámenia v obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu č.
2OdK/303/2017/S1326 v kancelárii správcu na adrese: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, 1. poschodie
budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: pondelok až štvrtok: od 7:30 – 11:30, 13:00 16:00 a v piatok: od
7:30-do 13:30. Žiadosti o nahliadnutie do spisu je vhodné podávať vopred, písomne na uvedenej adrese sídla,
elektronicky e-mailom: jaroslav.dado@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0903/028719. V Banskej Bystrici, Ing.
Jaroslav Ďaďo, správca

K037235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Marek Cerovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Dubčeka 365/1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/320/2017/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/320/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje
veriteľom úpadcu
Marek Cerovský, nar. 05. 03. 1991, trvale bytom A. Dubčeka 365/1, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika,
že dňom zverejnenie tohto oznámenia v obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu č.
4OdK/320/2017/S1326 v kancelárii správcu na adrese: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, 1. poschodie
budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: pondelok až štvrtok: od 7:30 – 11:30, 13:00 16:00 a v piatok: od
7:30-do 13:30. Žiadosti o nahliadnutie do spisu je vhodné podávať vopred, písomne na uvedenej adrese sídla,
elektronicky e-mailom: jaroslav.dado@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0903/028719.
V Banskej Bystrici, Ing. Jaroslav Ďaďo, správca.

K037236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Cibuľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 593, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1980
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/303/2017/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/303/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Emília Cibuľová, nar. 28. 07. 1980, trvale bytom 1. mája 593, 980 55 Klenovec,
Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica v zmysle § 167l ods. 5 v
spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa môže zložiť kauciu v sume 350,- EUR na účet IBAN:
SK2211110000002293984048. Veriteľ uvedie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol, do
poznámky veriteľ uvedie označenie veriteľa popretej pohľadávky a text: "Cibuľová-kaucia za popretie". Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K037237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Marek Cerovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Dubčeka 365/1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/320/2017/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/320/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Marek Cerovský, nar. 05. 03. 1991, trvale bytom A. Dubčeka 365/1, 965 01 Žiar nad Hronom,
Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica v zmysle § 167l ods. 5 v
spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa môže zložiť kauciu v sume 350,- EUR na účet IBAN:
SK2211110000002293984048. Veriteľ uvedie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol, do
poznámky veriteľ uvedie označenie veriteľa popretej pohľadávky a text: "Cerovský-kaucia za popretie". Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K037238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RealBV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 3173, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 077 880
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/29/2017 S1293
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2K/29/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD. so sídlom kancelárie: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu: RealBV s.r.o., so sídlom Obrancov mieru 3173, 962 12 Detva, IČO: 46 077 880, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného
spisu v kancelárii správcu na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch
pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0948 828 233, 0948 376 167, e-mailom: skodova@restrukturalizacia.net.
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca

K037239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Cibuľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 593, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/303/2017 /S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/303/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty! Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty! Покана за
предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени. Opfordring til anmeldelse af fordringer.
Angivne frister skal overholdes. Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten! Πρόσκληση για
αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες. Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos! Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud
tähtaegadest tuleb kinni pidada. Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat. Invitation à produire
une créance. Délais à respecter! Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati. Felhívás követelés
benyújtására. Betartandó határidők. Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare. Siūlymas pateikti
reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai. Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro. Stedina għal
preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati. Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u
op de termijn! Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe. Aviso de reclamação de
créditos. Prazos legais a observar! Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate. Vabilo k
prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati. Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Emília Cibuľová, nar. 28. 07. 1980, trvale bytom 1. mája 593, 980 55 Klenovec, Slovenská republika, Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.: 2OdK/303/2017 zo dňa 10.10.2017 bol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica
No. 2OdK/303/2017 dated on 10th of October 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Emília
Cibuľová, born 28. 07. 1980, permanent address 1. mája 593, 980 55 Klenovec, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.10.2017. Dňom
19.10.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 18th of October 2017. Bankruptcy was
declared on 19th 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 ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
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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 adress: Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, Slovakia. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following
the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the website
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application
must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the
security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment
(§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
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trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovakia.

Jaroslav Ďaďo, bankruptcy trustee

K037240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Marek Cerovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Dubčeka 365/1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/320/2017/S1326
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/320/2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Noudatettavat määräajat. Invitation à produire une créance. Délais à respecter! Poziv na prijavu tražbine. Rokovi
kojih se treba pridržavati. Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők. Invito all'insinuazione di un
credito. Termini da osservare. Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai. Uzaicinājums
iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro. Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu
osservati. Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn! Zaproszenie do wniesienia roszczenia.
Obowiązują limity czasowe. Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar! Invitație de a prezenta o
creanță. Termenele trebuie respectate. Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati. Anmodan att
anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Marek Cerovský, nar. 05. 03. 1991, trvale bytom A. Dubčeka 365/1, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská
republika, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.: 4OdK/320/2017 zo dňa
25.10.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the
No. 4OdK/320/2017 dated on 25th of October 2017 bankruptcy procedure was
Cerovský, born 05. 03. 1991, permanent address A. Dubčeka 365/1, 965 01 Žiar

of May 2000, as the bankruptcy
District Court in Banská Bystrica
declared on the Debtor – Marek
nad Hronom, Slovakia.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 06.11.2017. Dňom
07.11.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 6th of November 2017. Bankruptcy was
declared on 7th 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,
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zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days to the adress: Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, Slovakia. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
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).
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the website
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application
must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the
security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment
(§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
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consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovakia.

Jaroslav Ďaďo, bankruptcy trustee

K037241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Gabriela Veličová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 2238/11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/166/2017/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/166/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1:
súbor nehnuteľného majetku – pohľadávka z poskytnutej finančnej výpomoci.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka – Gabriela Veličová, nar. 27. 04. 1953, trvale bytom Tulská 2238/11, 960 01 Zvolen
Slovenská republika, ku všetkým zložkám tvoriacichsúpisovú zložku: 1/1.
Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku: 104,- €.
V Banskej Bystrici spísal Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, správca.

K037242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SK - ŤAŽIARIK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 18, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 129 026
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/23/2017 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/23/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty úpadcu SK – ŤAŽIARIK s.r.o., so sídlom Mierová 18,
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969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 129 026 týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje bankový účet úpadcu, na ktorý možno skladať kauciu:
IBAN: SK15 1100 0000 0029 4404 7331, SWIFT: TATRSKBX.
Poučenie:
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.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K037243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Moravčíková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľovohoľská 5638/21, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/133/2017 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/133/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Anna Moravčíková, nar. 17.01.1947, bytom Kráľovohoľská 5638/21, 974 11 Banská Bystrica, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 2OdK/133/2017, týmto v zmysle ust.
§ 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 1, veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, ČR, IČO: 24 785 199, ktorou boli do konkurzu
prihlásené pohľadávky pod č. 1 a 2 v celkovej výške 1.795,74 €. Vyššie uvedené pohľadávky boli správcom
zapísané do zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávok 7 a 8.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.

Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,

b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
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skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K037244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Cibuľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 593, 980 55 Klenove Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/254/2017 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/254/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU všeobecnej podstaty úpadcu: Miroslav Cibuľa, nar. 10.01.1979, trvale bytom 1. Mája 593,
980 55 Klenovec
Č. k.: 4OdK/254/2017
Číslo
súpisovej
položky

1.

Súpis.
zložka
majetku

Identifikácia

Nehnut.
vec

LV č. 565, k. ú. Klenovec, okres Rimavská Sobota, obec
Klenovec, stavba súp. č. 593 rodinný dom, na prac. č.
1581. Parcela č. 1581 o výmere 729 m 2 Zastavané
všeobecná 9.000,00 €
plochy a nádvoria, parcela číslo 1582 o výmere 297 m2
Záhrady, parcela č. 1583/1 o výmere 447 m2 Záhrady, v
spoluvlastníckom podiele 1/1-ina

Podstata

Súpisová Dátum
hodnota zápisu

a

dôvod

Poznámka

06.11.2017 majetok v
zmysle § 167 j ods. 1
ZKR
deklarovaný
úpadcom v zozname
majetku

9 000,00 €
Spolu k 06.11.2017

Ing. Ladislav Kokavec
Správca konkurznej podstaty

K037245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šturzová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Cesta 811/49, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/153/2017 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/153/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Emília Šturzová, nar. 01.04.1949, trvale bytom Banská cesta 811/49, 967 01 Kremnica,
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obchodné meno: Emília Šturzová - JO-MI, s miestom podnikania Neresnícka 22, 960 01 Zvolen, IČO: 37395149,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 2OdK/153/2017, týmto v zmysle
ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená
Prihláška pohľadávky pod por. č. 1, veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé
armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, ČR, IČO: 24 785 199, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka
pod č. 1 v celkovej výške 249,90 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správcom zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod číslom pohľadávky 3.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.

Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,

b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K037246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mazúr Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. S. Timravy 64/1, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 135 395
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/108/2017 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4odK/108/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení 2. kola verejného ponukového konania na speňaženie časti majetku Úpadcu podľa §
167p ods. 1 ZKR
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 4Odk/108/2017 zo dňa 22.06.2017, zverejneným v
Obchodnom vestníku 124/2017 vydanom dňa 29.06.2017 pod č. K014970, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Ján Mazúr, nar. 27.01.1952, trvale bytom B. S. Timravy 64/1, 985 54 Lovinobaňa, obchodné meno Ján
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Mazúr, so sídlom B. S. Timravy 64/1, 985 54 Lovinobaňa, IČO: 35 135 395 (ďalej len „Úpadca“) a súčasne bola
do funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11
Banská Bystrica, značka správcu S1704 (ďalej len „Správca“).
Správca týmto vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na speňaženie časti majetku Úpadcu,
pričom speňažovaný majetok tvorí nasledovná hnuteľná vec:
Majetok - motorové vozidlo Citroen Jumper - je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v
Obchodnom vestníku č. 167/2017 zo dňa 31.08.2017, K024422 a vedený pod súpisovým číslom 1 podľa § 76
zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno d) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.“, (ďalej len ako
„Majetok“).
Motorové vozidlo je značne opotrebované, počet najazdených km je min. 400 tis., r.v. 2006 a momentálne je
nepojazdné.
Majetok sa nachádza v autoservise Ladislav Kecsö, Liesková 4, Rimavská Sobota, kde je možné po
predchádzajúcej dohode vykonať obhliadku uvedeného motorového vozidla.

Správca vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na speňaženie Majetku za nasledovných podmienok:

Ponuka každého záujemcu musí byť doručená na adresu správcu KRIVANKON k. s. so sídlom Trnavská cesta
74/B, 821 02 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením „ponukové konanie Ján Mazúr - motorové
vozidlo“ najneskôr do 10 dní od zverejnenia oznámenia o konaní príslušného kola ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať
len jednu ponuku. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške celej ponúknutej kúpnej
ceny na účet Správcu, a to bezhotovostným platobným prevodom tak, aby uvedené finančné prostriedky boli
pripísané na účte Správcu najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Iný spôsob zloženia
finančnej zábezpeky ako bezhotovostným prevodom na účet Správcu bude znamenať vylúčenie tohto záujemcu z
príslušného kola verejného ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého finančná zábezpeka alebo
jej časť bude na účet Správcu pripísaná až po skončení lehoty na predkladanie ponúk.
Ponukové konanie bude pokladané za neúspešné,
a) ak žiadny záujemca nepredloží v stanovenej lehote ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky (vrátane
ponúknutia ceny za Majetok predstavujúcej najmenej 700 Eur)
alebo
b) ak záujemca, ktorý v ponukovom konaní predložil víťaznú ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky, zmarí toto
ponukové konanie (viď nižšie),
alebo
c) ak Správca zruší druhé kolo ponukového konania alebo odmietne všetky predložené ponuky (viď nižšie),
a to podľa toho, ktorá z podmienok uvedených pod písm. a), b) a c) bude splnená skôr.
Ponuka musí obsahovať:
1. Identifikačné údaje záujemcu: pri záujemcovi – fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu
trvalého bydliska, obchodné meno, miesto podnikania a IČO: a výpis z obchodného registra, resp.
živnostenského registra, pokiaľ je daná osoba v takom registri zapísaná. Ak ide o fyzickú osobu
nepodnikateľa, predložiť identifikačné údaje. Pri záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO
a výpis z obchodného registra,
2. Označenie predmetu kúpy (stačí uviesť „motorové vozidlo“ s odkazom na oznámenie o príslušnom kole
ponukového konania),
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3. Návrh celkovej ceny ponúkanej za Majetok,
4. Doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu finančnej zábezpeky na účet Správcu: Tatra banka, a.s.,
IBAN : SK87 1100 000000 2920911244.
- Správca si vyhradzuje právo toto verejné ponukové konanie kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť, alebo
odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením tohto verejného ponukového
konania sa považujú predložené ponuky za odmietnuté.
- V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak
Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil
právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na tomto konaní.
- V prípade, že toto verejné ponukové konanie nebude pokladané za neúspešné, víťaznú ponuku ponukového
konania určí Správca.
- Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote 10 dní od oznámenia víťaznej ponuky v
Obchodnom vestníku.
- Zložená zábezpeka sa započíta do kúpnej ceny.
- V prípade, že víťazný záujemca v lehote 10 dní od oznámenia víťaznej ponuky v Obchodnom vestníku
neuzatvorí kúpnu zmluvu, má sa za to, že od ponuky odstúpil a zmaril príslušné kolo ponukového konania.
Finančná zábezpeka v plnom rozsahu v takom prípade prepadá v prospech príslušnej podstaty.
- Neúspešnému záujemcovi (nie však záujemcovi uvedenému v predošlej odrážke) Správca vráti zloženú finančnú
zábezpeku v lehote 5 dní od oznámenia výsledku verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
- Prevod vlastníctva Majetku na víťazného záujemcu sa uskutoční na základe kúpnej zmluvy, pričom kupujúci
nadobudne Majetok „ako stojí a leží“.

V Bratislave, dňa 06.11.2017
KRIVANKON k.s.
správca

K037247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Valach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kratina 137/9, 974 01 Riečka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK177/2017 S 1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK 177/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie: Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad
Hronom, značka správcu S1650, veci konkurzu na majetok úpadcu Eduard Valach, nar. 24.12.1966, bytom
Kratina 9/137, 974 01 Riečka, č.k. 4OdK 177/2017, týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok boli po základnej
prihlasovacej lehote zapísané nasledovné pohľadávky:
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Veriteľ KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Ul. Československé armády 954/7, Hradec Králové, ČR,
IČO: 24785199, zapísaný v OR KS Hradec Králové, spis. zn.: C 33753, celková výška pohľadávky 676€ +
651,42€, t.j. spolu 1327,42€.

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K037248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Lukašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 1176, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/103/2017/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/103/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí:
Správca konkurznej podstaty dlžníka/úpadcu:
Miroslava Lukašová, trvale bytom nar. 11. 01. 1974, trvale bytom Daxnerova 1176, 980 61 Tisovec, prechodne
bytom Švermova 185, 981 01 Hnúšťa, Slovenská republika
v súlade s § 167p ZoKR vyhlasuje
I. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku nepatrnej hodnoty dlžníka vedeného v súpise
všeobecnej podstaty - zverejnenom v Obchodnom vestníku 159/2017 vydanom 18.08.2017, ktorým je:
- súpisová zložka č. 1 súbor nehnuteľného majetku – Súpisová zložka č. 1: Súbor nehnuteľností – pozemkov, na
ktorých je postavená bytová budova, dvor a ostatné inžinierske stavby a jej časti, evidované Okresným úradom v
Rimavskej Sobote, katastrálny odbor, okres: Rimavská Sobota, k.ú. Tisovec na liste vlastníctva č. 2716,
spoluvlastnícky podiel: 1/28;
- súpisová zložka č. 2: súbor nehnuteľností – pozemkov, na ktorých je postavená bytová budova, dvor a ostatné
inžinierske stavby a jej časti, evidované Okresným úradom v Rimavskej Sobote, katastrálny odbor, okres:
Rimavská Sobota, k.ú. Tisovec na liste vlastníctva č. 1826, spoluvlastnícky podiel: 1/2.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne v lehote 11 dní od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku správcovi na adresu sídla: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie Lukašová – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu
totožnosti - OP a pod., doklad o úhrade finančnej zábezpeky a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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navrhovanej kúpnej ceny.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č.
SK2211110000002293984048 s poznámkou „Lukašová“, resp. v hotovosti, po dohode so správcom, v lehote na
predkladanie písomných ponúk.
4. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka, po dohode so správcom na tel. č.:
0903028719.
5. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 dní od uplynutia lehoty stanovenej na predkladanie
písomných ponúk .
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom správca má právo neprimerané
ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke, do 3 prac. dní od
vyhodnotenia ponúk.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
9. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
10. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K037249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Ujhelyi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 29, 975 59 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.9.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K/79/2016-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K79/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ján Čipka, správca konkurznej podstaty úpadcu Kamil Ujhelyi, nar. 25.9.1967, bytom Bernolákova 29, 974
01 Banská Bystrica predložil Okresnému súdu Banská Bystrica, vykonávajúcemu pôsobnosť zástupcu veriteľov
v právnej veci úpadcu Kamil Ujhelyi, nar. 25.9.1967, bytom Bernolákova 29, 974 01 Banská Bystrica návrh
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v znení:
Okresný súd Banská Bystrica, vykonávajúci pôsobnosť zástupcu veriteľov schvaľuje návrh konečného rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov nasledovne:
·

na uspokojenie pohľadávok proti podstate pripadá suma: 1806,63 EUR

·

na odmenu Správcu za speňaženie všeobecnej podstaty pripadá suma: 47,58 EUR

·

zistené pohľadávky veriteľov budú uspokojené nasledovne:
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pohľadávka veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31318916 zistená vo výške
19.042,87 EUR sa uspokojuje vo výške 724,26 EUR
pohľadávka veriteľa Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: 00686930, zistená vo výške 3.066,12
EUR sa uspokojuje vo výške 116,61 EUR
IV. Poučenie správcu
V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem návrh na vydanie
výťažku pre nezabezpečených veriteľov a zároveň zverejňujem lehotu na jeho schválenie 20 dní.

v Hnúšti, 6. novembra 2017

JUDr. Ján Čipka, správca

K037250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Verešík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov Mieru 18, 962 63 Pliešovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1989
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/289/2017 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/289/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA
Typ súpisovej zložky:

Hnuteľné veci
Pribl.
Stav opotreb.
výroby

P. č. Popis hnuteľnej veci
1

Osobné motorové
17000000314051

vozidlo

FIAT

CINQUECENTO,

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

VIN

ZFA

použitá

1994

rok Súpisová
hodnota
100,- €

06.11.2017
§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

K037251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Valášik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 19, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 25/2012 - S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2012
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Marián Pataj, správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Valášik, nar. 15. 10. 1960, trvale bytom
Malinovského 19, 963 01 Krupina, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok boli do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ:

Hama Slovakia, spol. s r.o., Bratislavská 87, Pezinok, IČO: 35 742 666

Dátum zápisu:

23.08.2017

Prihlásená pohľadávka:
·
·
·
·
·
·
·

pod por. č. 1: úrok z omeškania z neuhradenej sumy faktúry č. FO00-12742/2007, splatnej dňa
4.12.2007, vo výške 67,63 €
pod por. č. 2: úrok z omeškania z neuhradenej sumy faktúry č. FO00-13859/2007, splatnej dňa
25.12.2007, vo výške 25,25 €
pod por. č. 3: úrok z omeškania z neuhradenej faktúry č. FO00-13874/2007, splatnej dňa 25.12.2007, vo
výške 35,88 €
pod por. č. 4: úrok z omeškania z neuhradenej faktúry č. FO00-556/2008, splatnej dňa 29.1.2008, vo
výške 34,76 €
pod por. č. 5: úrok z omeškania z neuhradenej faktúry č. FO00-596/2008, splatnej dňa 30.1.2008, vo
výške 24,25 €
pod por. č. 6: úrok z omeškania z neuhradenej faktúry č. FO00-955/2008, splatnej dňa 11.2.2008, vo
výške 37,67 €
pod por. č. 7: súdny poplatok a trovy právneho zastúpenia v súdnom konaní 26Rob/132/2008 a súdny
poplatok, trovy právneho zastúpenia a notárske poplatky v exekučnom konaní EX 24/09, vo výške 365,73
€

JUDr. Marián Pataj, správca

K037252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Antal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1.mája 461/9, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1985
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/82/2016 S 1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/82/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Radovan Antal, nar. 20.02.1985, bytom Nám. 1 mája
461/9, 976 46 Valaská v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty majetku úpadcu.
Typ súpisovej zložky:

Iná majetková hodnota
Súpisová
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Popis

Mena Suma

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 07/2017
EUR
poukázané na konkurzný účet úpadcu, IBAN: SK18 1100 0000 0029 3615
6036
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 08/2017
EUR
poukázané na konkurzný účet úpadcu, IBAN: SK18 1100 0000 0029 3615
6036
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 09/2017
EUR
poukázané na konkurzný účet úpadcu, IBAN: SK18 1100 0000 0029 3615
6036
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 10/2017
EUR
poukázané na konkurzný účet úpadcu, IBAN: SK18 1100 0000 0029 3615
6036

Súpisová
hodnota

Deň vydania: 09.11.2017
Poznámka

55,75
55,75 €
€

Platiteľ mzdy - Európske Obchodné
Centrum s.r.o., so sídlom J.
Farkaša 10, 903 01 Senec

55,75
55,75 €
€

Platiteľ mzdy - Európske Obchodné
Centrum s.r.o., so sídlom J.
Farkaša 10, 903 01 Senec

55,75
55,75 €
€

Platiteľ mzdy - Európske Obchodné
Centrum s.r.o., so sídlom J.
Farkaša 10, 903 01 Senec

55,75
55,75 €
€

Platiteľ mzdy - Európske Obchodné
Centrum s.r.o., so sídlom J.
Farkaša 10, 903 01 Senec

V Banskej Bystrici, dňa 06.11.2017
LEGES Recovery k.s., správca

K037253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

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

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka Ján
Škvarka, nar. 02.03.1968, trvale bytom Obec Tekovská Breznica, 966 52 Tekovská Breznica, Slovenská
republika; obchodné meno Ján Škvarka Murár, so sídlom Tekovská Breznica 664, 966 52 Tekovská Breznica,
Slovenská republika, IČO: 17 794 391, v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
zoznamu pohľadávok boli správcom zapísané nasledujúce pohľadávky doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
- pohľadávky veriteľa Secapital S.á.r.L., 9 rue du Laboratoire L-1911, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo,
IČO: B 108305, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok poradové č. 1, doručenou
správcovi dňa 06.11.2017, v celkovej prihlásenej sume 1.655,97 EUR.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K037254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Roman Berka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maša 573, 981 01 Hnúšťa, adresa na doručovanie L. Svobodu 26, 979 01
Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1974
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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Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/167/2017 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/167/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
PhDr. Roman Berka, nar. 27.07.1974, trvale bytom Maša 573, 981 01 Hnúšťa, Slovenská republika, adresa na
doručovanie L. Svobodu 26, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika, v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola správcom zapísaná nasledujúca pohľadávka doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
- pohľadávka veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec
Králové, Česká republika, IČO: 24 785 199, prihlásená prihláškou pohľadávky poradové č. 1, doručenou
správcovi dňa 06.11.2017, v celkovej prihlásenej sume 236,00 EUR.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K037255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 54/17, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/50/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/50/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 30.05.2017, písomného vyjadrenia dlžníka doručeného do kancelárie
správcu dňa 19.09.2017 a na základe vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Helena Bartošová, nar. 03.04.1980, trvale
bytom Družstevná 54/17, 976 32 Badín, Slovenská republika, zrušuje.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K037256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Gazdíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 32, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1988
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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Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/269/2017 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/269/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Mária Gazdíková, nar.
01.11.1988, bytom Rázusova 32, 976 67 Závadka nad Hronom (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 12.09.2017, sp. zn. 2OdK/269/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.09.2017. Týmto dňom
bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej 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: insolva, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28,
960 01 Zvolen, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. 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). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke
Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
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). 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. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). 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). 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). 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 uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť 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
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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vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Mária Gazdíková, born: 01.11.1988, seated Rázusova 32, 976 67 Závadka nad Hronom (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Banská
Bystrica, No. 2OdK/269/2017 dated on 12nd of September 2017 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 21st of September
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 bankruptcy in one copy in writting form to
the bankruptcy trustee to the address: insolva, k.s., seated Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, Slovakia or in
electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its
attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the
application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to
provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted
on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he
prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 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. 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). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) 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). 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). 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). A party to the insolvency
proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to decide whether there may
be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or persons involved in the
proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The objections received
later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on them, and on the
objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in the present case,
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 court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the reason for which
the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion has learned and
the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A submission that
does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the submission is not
handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to the creditors who
have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 06.11.2017
In Zvolen, 6th of November 2017
insolva, k.s., správca
insolva, k.s., trustee

K037257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Gazdíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 32, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1988
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/269/2017 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/269/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

insolva, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Mária Gazdíková, nar.
01.11.1988, bytom Rázusova 32, 976 67 Závadka nad Hronom, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať
do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.Termín nahliadnutia je
potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.: +421 045 202 89 44
Kontakt: e-mail: office@insolva.sk
insolva, k.s., správca dlžníka Mária Gazdíková

K037258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Gazdíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 32, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1988
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/269/2017 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/269/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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insolva, k.s, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen správca dlžníka: Mária Gazdíková, bytom
Rázusova 32, 976 67 Závadka nad Hronom, nar. 01.11.1988, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného
použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
350,- EUR na účet č. IBAN: SK87 0900 0000 0050 7044 3547, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s; variabilný
symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 208; poznámka pre prijímateľa:
označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
insolva, k.s., správca

K037259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Lapínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1608/3, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1965
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/259/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/259/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

INÉ MAJETKOVÉ HODNOTY:
Pohľadávka voči JUDr. Borisovi Gerberymu, súdnemu exekútorovi, Exekútorský úrad Starosaská 3, Spiššská
Nová Ves na základe uznesenia vydaného Okresným súdom Spišská Nová Ves zo dňa 26.11.2012, sp. zn. 1C
79/2006 vymáhaná v exekučnom konaní vedenom súdnym exekútorom JUDr. Jurajom Kašinským, Kukučínova
18, Banská Bystrica, sp. zn. EX 151/2013 o vymoženie 7 548,24 € s prísl., súpisová hodnota 3 000,- €.
V Rimavskej Sobote dňa 06.11.2017
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K037260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 65/24, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1948
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/270/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/270/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V Rimavskej Sobote dňa 06.11.2017
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
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K037261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Dunko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnávka 86, 966 01 Horná Trnávka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1964
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/255/2017 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/255/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
stavba
popis
rodinný dom
štát
Slovenská republika
obec
Prestavlky
názov
katastrálneho
Horná Trnávka
územia
číslo listu vlastníctva
810
súpisné číslo
86
parcelové číslo
240
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
50.000,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
06.11.2017
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 v spojení s ust. § 167k
dôvod zapísania majetku ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu
majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie prvé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4171235/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.01.2012 – 31.01.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
26,60 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
9.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie prvé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4171235/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.02.2012 – 28.02.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
63,08 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
10.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie

právo

-

Záložné právo na nehnuteľnosti
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Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie prvé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4171235/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.03.2012 – 31.03.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
77,90 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
11.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie prvé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4171235/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.04.2012 – 30.04.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
82,08 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
12.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie prvé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4171235/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.05.2012 – 31.05.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
77,52 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
13.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie prvé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4171235/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.06.2012 – 30.06.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
57,00 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
14.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie prvé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4171235/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.07.2012 – 31.07.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
30,40 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
15.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie prvé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4171235/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.07.2012 – 31.07.2012.
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Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.07.2012 – 31.07.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
60,00 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
16.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie prvé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4171235/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.08.2012 – 31.08.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
39,90 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
17.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie prvé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4171235/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.08.2012 – 31.08.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
60,00 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
18.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie prvé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4171235/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.09.2012 – 30.09.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
77,52 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
19.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie prvé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4171235/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.10.2012 – 31.10.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
45,60 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
20.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie prvé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4171235/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.11.2012 – 30.11.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
79,80 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
22.
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22.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie prvé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4171235/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.12.2012 – 31.12.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
42,56 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
23.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie prvé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4171235/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 01.01.2012 – 31.12.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
327,31 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
24.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie druhé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4173591/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 01.01.2012 – 31.01.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
139,41 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
25.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie druhé
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/4173591/2013Mate zo dňa 12.09.2013 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 08.10.2013.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 01.01.2012 – 31.01.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
30,00 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
26.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie tretie
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/2238038/2014/Mate zo dňa 27.05.2014 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 17.06.2014.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.01.2011 – 31.12.2011.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
21,30 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
7.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
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zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie tretie
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/2238038/2014/Mate zo dňa 27.05.2014 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 17.06.2014.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.11.2012 – 30.11.2012.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
60,00 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
21.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie tretie
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/2238038/2014/Mate zo dňa 27.05.2014 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 17.06.2014.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.01.2013 – 31.01.2013.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
10,52 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
27.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie tretie
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/2238038/2014/Mate zo dňa 27.05.2014 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 17.06.2014.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.02.2013 – 28.02.2013.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
18,44 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
28.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie tretie
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/2238038/2014/Mate zo dňa 27.05.2014 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 17.06.2014.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.03.2013 – 31.03.2013.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
13,16 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
29.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie tretie
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/2238038/2014/Mate zo dňa 27.05.2014 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 17.06.2014.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.05.2013 – 31.05.2013.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
32,90 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
30.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie tretie
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/2238038/2014/Mate zo dňa 27.05.2014 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 17.06.2014.
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opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.06.2013 – 30.06.2013.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
54,34 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
31.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie tretie
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/2238038/2014/Mate zo dňa 27.05.2014 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 17.06.2014.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.07.2013 – 31.07.2013.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
54,34 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
32.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie tretie
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/2238038/2014/Mate zo dňa 27.05.2014 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 17.06.2014.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.08.2013 – 31.08.2013.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
36,82 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
33.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie tretie
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/2238038/2014/Mate zo dňa 27.05.2014 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 17.06.2014.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.09.2013 – 30.09.2013.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
32,70 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
34.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie tretie
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/2238038/2014/Mate zo dňa 27.05.2014 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 17.06.2014.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.10.2013 – 31.10.2013.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
36,82 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
35.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie tretie
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/2238038/2014/Mate zo dňa 27.05.2014 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 17.06.2014.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.11.2013 – 30.11.2013.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
32,27 EUR
pohľadávky
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zápis
v
zozname
36.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie tretie
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/2238038/2014/Mate zo dňa 27.05.2014 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 17.06.2014.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 01.12.2013 – 31.12.2013.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
23,03 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
37.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie tretie
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/2238038/2014/Mate zo dňa 27.05.2014 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 17.06.2014.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 01.01.2013 – 31.12.2013.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
208,17 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
38.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie štvrté
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 9600502/5/2240220/2014/Mate zo dňa 27.05.2014 o zriadení
práva
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 15.06.2017.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 01.01.2013 – 31.12.2013.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
148,00 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
39.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie piate
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 101068923/2017 zo dňa 25.05.2017 o zriadení záložného
práva
práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 15.06.2017.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 01.01.2011 – 31.12.2011.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
17,60 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
8.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie piate
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 101068923/2017 zo dňa 25.05.2017 o zriadení záložného
práva
práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 15.06.2017.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 01.07.2016 – 31.07.2016.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
89,07 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
40.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa
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zabezpečovacie právo Záložné právo na nehnuteľnosti
poradie piate
opis
zabezpečovacieho Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č- 101068923/2017 zo dňa 25.05.2017 o zriadení záložného
práva
práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znp, právoplatné dňa 15.06.2017.
opis
zabezpečenej
Nezaplatená suma dane na Dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 01.01.2016 – 31.12.2016.
pohľadávky
výška
zabezpečenej
129,90 EUR
pohľadávky
zápis
v
zozname
41.
pohľadávok
označenie zabezpečeného
Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
veriteľa

LexCreditor k.s.

K037262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Spodniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 1026/15, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/178/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/178/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Juraj Spodniak, nar. 25.11.1957, trvale bytom Študentská 1026/15, 960 01 Zvolen, ktorá
je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 4OdK/178/2017, týmto oznamujem, že sa mi
nepodarilo zistiť žiadny majetok dlžníka a v dôsledku toho podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštruturalizácii sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Banskej Bystrici dňa 06.11.2017
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.

K037263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Koštová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pitelová 41/1, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátova
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/284/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/284/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Vlasta Koštová, nar: 27.09.1966, bytom Pitelová 41/1, 966 11 Trnavá Hora, oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Budovateľská 12, 962 23 Očová v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 16:30 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
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mobil: 0905 172 052
e-mail: dukatova.spravca@gmail.com
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca úpadcu Vlasta Koštová

K037264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Koštová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pitelová 41/1, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátova
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/284/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/284/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca dlžníka: Vlasta Koštová, nar.:
27.09.1966, trvale bytom Pitelová 41/1, 966 11 Trnavá Hora (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 25.10.2017, sp. zn. 3OdK/284/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.11.2017. Nasledujúcim
dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej 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: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, Budovateľská 12, 962 23
Očová, Slovenská republika.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Vlasta Koštová, born.: 27th of September 1966, seated Pitelová 41/1, 966 11 Trnavá Hora
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Banská Bystrica, No. 3OdK/284/2017 dated on 25th of October 2017 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 03th of November
2017. The bankruptcy procedure was declared as on following 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 bankruptcy in one copy in
writting form to the bankruptcy trustee to the address: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, Budovateľská 12, 962 23
Očová, Slovakia.
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). 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). 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. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims
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publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l 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 property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured
sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum
of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in
the application according to the legal reason of the establishment (§ 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. 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).
1. 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). 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). 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).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another
person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may
be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his
claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be
satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) 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). 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). 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).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na
konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich
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už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť 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 (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok).
A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or
persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The
objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on
them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in
the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Očovej, dňa 06.11.2017
In Očová, 06th of November 2017
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca
Ing. Mgr. Denida Dukátová, trustee

K037265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Koštová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pitelová 41/1, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátova
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/284/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/284/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca
dlžníka: Vlasta Koštová, nar. 27.09.1966, bytom Pitelová 41/1, 966 11 Trnavá Hora v zmysle § 167l ods. 5 ZKR
za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK60 5600 0000 0012 1666 7001, vedený v Prima banka Slovensko, a.s.;
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 59; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
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Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka Vlasta Koštová

K037266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Lauková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebedín 20, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1975
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/79/2017 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/79/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Majetok - peňažná pohľadávka

Zápis do súpisu

Súpisová hodnota

Opis súpisovej zložky majetku
Číslo
súpisovej
zložky
majetku

1

Dlžník

AEGON Životná
poisťovňa, a.s., so
sídlom Slávičie údolie
106, 811 02 Bratislava,
IČO: 35 979 356

Celková suma Právny dôvod
pohľadávky
vzniku

4 268,50 €

Popis

Deň
zapísania
Mena majetku

Odkupná
Poistná zmluva hodnota poistky
Euro
č. 1000685230
dlžníka k
20.09.2017

Hodnota
Dôvod
zapisovaného majetku
zapísania
určená vlastným
majetku
odhadom v EUR

27.9.2017 § 167h ZKR

4 268,50 €

V Bratislave, dňa 06.11.2017
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K037267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Pavlišin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľovohoľská 4, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.8.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/9/2017 S1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/9/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Peter Tonhauser, Ph. D. dlžníka - Juraj Pavlišin, nar. 28. 08. 1962, trvale
bytom Kráľovohoľská 4, 974 11 Banská Bystrica oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka vyhlásený Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 02.júna 2017 v konaní č. 4OdK/9/2017, uverejneného v Obchodnom
vestníku dňa 08.06.2017, pod č. OV 109/2017 sa podľa ust. § 167v ods.1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t
ZKR u k o n č u j e
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej
podstaty zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K tomu
záveru správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu
majetku, informácií poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou
starostlivosťou.
2. V zmysle ust. § 166e ZKR v nadväznosti na Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 02. júna
2017, ktorým vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, sa dlžník všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené
iba v tomto konkurze (ust. § 166a ZKR) v rozsahu akom neboli uspokojené z b a v u j e.
3. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež
účinky podľa ust. §167b ods.1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť
úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

K037268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Pleško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravica 112, 976 33 Poniky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.2.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/8/2017 S1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/8/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Peter Tonhauser, Ph. D. dlžníka - Dušan Pleško, nar. 25. 02. 1973, trvale
bytom Dúbravica 112, 976 33 Poniky, oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica zo dňa 02.júna 2017 v konaní č. 4OdK/8/2017, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa
08.06.2017, pod č. OV 109/2017 sa podľa ust. § 167v ods.1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t ZKR u k o n č u j e.
1. Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej
podstaty zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K tomu
záveru správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu
majetku, informácií poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou
starostlivosťou.
2. V zmysle ust. § 166e ZKR v nadväznosti na Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 02. júna
2017, ktorým vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, sa dlžník všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené
iba v tomto konkurze (ust. § 166a ZKR) v rozsahu akom neboli uspokojené z b a v u j e.
3. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež
účinky podľa ust. §167b ods.1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť
úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

K037269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Bajteková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráž 1, 966 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.6.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/155/2017 S1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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4OdK/155/2017
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Peter Tonhauser, Ph. D. dlžníka - Miroslava Bajteková, nar. 02.06.1980,
trvale bytom Stráž 1, 960 01 Zvolen, oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica zo dňa 10. júla 2017 v konaní č. 4OdK/155/2017, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa
08.06.2017, pod č. OV 109/2017 sa podľa ust. § 167v ods.1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t ZKR u k o n č u j e.
1. Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej
podstaty zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K
takémuto záveru správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo
zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou
starostlivosťou.
2. V zmysle ust. § 166e ZKR v nadväznosti na Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 10. júla
2017, ktorým vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, sa dlžník všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené
iba v tomto konkurze (ust. § 166a ZKR) v rozsahu akom neboli uspokojené z b a v u j e.
3. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež
účinky podľa ust. §167b ods.1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť
úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

K037270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Andoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 331/4, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.4.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/151/2017 S1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/151/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Peter Tonhauser, Ph. D. dlžníka – Zuzana Andoková, nar. 14.04.1973, trvale
bytom Družstevná 331/4, 991 22 Bušince oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka vyhlásený Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 12.júla 2017 v konaní č. 2OdK/151/2017, uverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 18.07.2017, pod č. OV 136/2017 sa podľa ust. §167v ods.1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t ZKR u
k o n č u j e.
1. Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej
podstaty zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K
takémuto záveru správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo
zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou
starostlivosťou.
2. V zmysle ust. § 166e ZKR v nadväznosti na Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 12. júla
2017, ktorým vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, sa dlžník všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené
iba v tomto konkurze (ust. § 166a ZKR) v rozsahu akom neboli uspokojené z b a v u j e.
3. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež
účinky podľa ust. §167b ods.1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť
úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
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K037271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Botošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárového víťazstva 375/5, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.4.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/29/2017 S1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/29/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Peter Tonhauser, Ph. D. dlžníka – MAGDALÉNA BOTOŠOVÁ, nar.
17.04.1953, trvale bytom Februárového víťazstva 375/5, 991 22 Bušince, oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka vyhlásený Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 08. júna 2017 v konaní č. 2OdK/29/2017,
uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 15.06.2017, pod č. OV 114/2017 sa podľa ust. § 167v ods.1 ZKR v
nadväznosti na ust. § 167t ZKR u k o n č u j e.
1. Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej
podstaty zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K
tomuto záveru správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo
zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou
starostlivosťou.
2. V zmysle ust. § 166e ZKR v nadväznosti na Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 08. júna
2017, ktorým vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, sa dlžník všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené
iba v tomto konkurze (ust. § 166a ZKR) v rozsahu akom neboli uspokojené z b a v u j e.
3. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež
účinky podľa ust. § 167b ods.1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť
úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

K037272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Brezňan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.1.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/61/2017 S1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/61/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Peter Tonhauser, Ph. D. dlžníka - MICHAL BREZŇAN, nar. 08.01.1980,
bytom Priechod 336, 976 11 Priechod, obchodné meno ALL-STAV s. r. o., so sídlom Partizánska cesta 97, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 44 050 917, oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka vyhlásený Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 22. júna 2017 v konaní č. 2OdK/61/2017, uverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 28.06.2017, pod č. OV 123/2017 sa podľa ust. § 167v ods.1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t ZKR
u k o n č u j e.
1. Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej
podstaty zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K tomu
záveru správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu
majetku, informácií poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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starostlivosťou.
2. V zmysle ust. § 166e ZKR v nadväznosti na Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 22. júna
2017, ktorým vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, sa dlžník všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené
iba v tomto konkurze (ust. § 166a ZKR) v rozsahu akom neboli uspokojené z b a v u j e.
3. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež
účinky podľa ust. § 167b ods.1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť
úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

K037273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Held
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 430/20, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.2.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/180/2017 S1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/180/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Peter Tonhauser, Ph. D. dlžníka: Milan Held, nar. 13.02.1991, trvale bytom
Hronská 430/20, 976 46 Valaská; obchodné meno Milan Held, so sídlom Hronská 430/20, 976 46 Valaská, IČO:
30 798 841 oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka vyhlásený Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo
dňa 17.júla 2017 v konaní č. 4OdK/180/2017, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 24.07.2017, pod č. OV
140/2017 sa podľa ust. §167v ods.1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t ZKR u k o n č u j e.
1. Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej
podstaty zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K
takémuto záveru správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo
zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou
starostlivosťou.
2. V zmysle ust. § 166e ZKR v nadväznosti na Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 17. júla
2017, ktorým vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, sa dlžník všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené
iba v tomto konkurze (ust. § 166a ZKR) v rozsahu akom neboli uspokojené z b a v u j e.
3. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež
účinky podľa ust. §167b ods.1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť
úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

K037274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sivok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 2414/8, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/83/2017 S1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/83/2017
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

277

Obchodný vestník 214/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.11.2017

Správca konkurznej podstaty JUDr. Peter Tonhauser, Ph. D. dlžníka - Peter Sivok, nar. 12. 06. 1972, trvale bytom
M. R. Štefánika 2414/8, 984 01 Lučenec, oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka vyhlásený Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 16. júna 2017 v konaní č. 4OdK/83/2017, uverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 22.06.2017, pod č. OV 119/2017 sa podľa ust. § 167v ods.1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t ZKR
u k o n č u j e.
1. Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej
podstaty zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K tomu
záveru správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu
majetku, informácií poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou
starostlivosťou.
2. V zmysle ust. § 166e ZKR v nadväznosti na Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 16. júna
2017, ktorým vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, sa dlžník všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené
iba v tomto konkurze (ust. § 166a ZKR) v rozsahu akom neboli uspokojené z b a v u j e.
3. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež
účinky podľa ust. § 167b ods.1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť
úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

K037275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 74, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.3.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/15/2017 S1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/15/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Peter Tonhauser, Ph. D. dlžníka Alžbeta Oláhová, nar. 30.03.1979, trvale
bytom Hlavná 74, 980 61 Tisovec - Rimavská Píla, v konaní vedenom Okresným súdom Banská Bystrica pod sp.
zn. 3OdK/15/2017, v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že do kancelárie správcu so sídlom Jána Cikkera
8, 974 01 Banská Bystrica bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, dňa 27.10.2017
doručená súhrnná prihláška pohľadávok nezabezpečeného veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom
Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, odd.: Sro, vložka č.: 22160/B v celkovej prihlásenej sume 3.3326,26 Eur, pozostávajúcej z pohľadávky pod por.
č. 1 v celkovej výške 1.539,24 Eur, právnym dôvodom vzniku je Zmluva o revolvingovom úvere č. 8200063273 zo
dňa 2013; pohľadávky pod por. č. 2 v celkovej výške 1.787,02 Eur, právnym dôvodom vzniku je Zmluva o
revolvingovom úvere č. 8200063274 zo dňa 20.12.2013.
Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.

K037276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 74, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.3.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/15/2017 S126
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/15/2017
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Peter Tonhauser, Ph. D. dlžníka Alžbeta Oláhová, nar. 30.03.1979, trvale
bytom Hlavná 74, 980 61 Tisovec - Rimavská Píla, v konaní vedenom Okresným súdom Banská Bystrica pod sp.
zn. 3OdK/15/2017, v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že do kancelárie správcu so sídlom Jána Cikkera
8, 974 01 Banská Bystrica bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, dňa 24.10.2017
doručená prihláška pohľadávky pod por. č. 1 nezabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 601/B v celkovej prihlásenej sume 13.677,61 Eur, pozostávajúcej z Istiny vo
výške 13.426,80 Eur, Úrokov vo výške 246,08 Eur a Úrokov z omeškania vo výške 4,73 Eur. Právnym dôvodom
vzniku pohľadávky veriteľa je Zmluva o splátkovom úvere č. 5111491642 zo dňa 08.04.2016.
Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.

K037277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 74, Tisovec 98061
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.3.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Tonhauser, Ph.D.
Sídlo správcu:
Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/15/2017 S1266
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/15/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Peter Tonhauser, Ph. D. dlžníka Alžbeta Oláhová, nar. 30.03.1979, trvale
bytom Hlavná 74, 980 61 Tisovec - Rimavská Píla, v konaní vedenom Okresným súdom Banská Bystrica pod sp.
zn. 3OdK/15/2017, v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že do kancelárie správcu so sídlom Jána Cikkera
8, 974 01 Banská Bystrica bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, dňa 24.10.2017
doručená prihláška pohľadávky pod por. č. 2 nezabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 601/B v celkovej prihlásenej sume 12.022,01 Eur, pozostávajúcej z Istiny vo
výške 11.920,99 Eur, Úrokov vo výške 98,43 Eur a Úrokov z omeškania vo výške 2,59 Eur. Právnym dôvodom
vzniku pohľadávky veriteľa je Zmluva o splátkovom úvere č. 5125055454 zo dňa 28.02.2017.
Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.

K037278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mrváňová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2901/23, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1967
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/326/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/326/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Eva Mrváňová "v
konkurze", trvale bytom Rúbanisko III 2901/23, 984 03 Lučenec, nar.: 19.07.1967, (ďalej aj ako len „Dlžník“),
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn.: 2OdK/326/2017 zo 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
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bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť, Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364, bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka.
Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 207/2017 zo dňa 30.10.2017.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Banská Bystrica, proc. no. 2OdK/326/2017, dated on 2017 Oktober 24st bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets: Eva Mrváňová "v konkurze", trvale bytom Rúbanisko III 2901/23, 984 03
Lučenec, Slovakia, date of birth: July 19nd 1967, and our company Prvá arbitrážna k.s., seat of the office:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, company identification No.: 36 795 364 was appointed to the
function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of
Slovak republic No.: OV 207/2017 dated on Oktober 30th 2017.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo účinnosť dňa 30.10.2017. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Banská Bystrica come in to effect on Oktober 30th 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 Prvá arbitrážna k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.

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.

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

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 administrator to the
address Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of 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 signed.

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.

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 administrator.

In case a non-financial 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil 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 administrator 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 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.

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.

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K037279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kostráb Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kendice 351, 082 01 Kendice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1974
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/141/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/141/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Kostráb, nar. 13.08.1974, trvale bytom 082 01
Kendice 351, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje, že nahliadnuť do správcovského spisu je možné v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárii správcu na adrese:

Prvá arbitrážna k.s.,
MUDr. Alexandra 4
060 01 Kežmarok
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 09.00-12.00 hod a od 13.00-16.00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K037280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šopiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 353, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 764, parcela registra E, na parcele č. 1599/73 o výmere 5824 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/6, Súpisová hodnota majetku: 383,42 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 03.11.2017
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K037281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kacarabčin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirov 90, 067 71 Ladomirov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.5.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK 54/2017 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK 54/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca úpadcu Milan Kacarabčin, nar. 22.5.1957, 067 71 Ladomirov 90, oznamuje v zmysle §167v, ods. 2 ZKR,
že konkurz na majetok úpadcu sa končí, pretože sa neprihlásil žiadny veriteľ v lehote do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu. Z toho dôvodu sa oznámením v obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

K037282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Stanislav Semanko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 34, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/64/2017 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/64/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jozef Jaroščák ml. správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Stanislav Semanko, nar. 10.10.1965, bytom
Dlhá 34, 085 01 Bardejov – Dlhá Lúka, sp. zn.: 3OdK/64/2017 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej
lehote od vyhlásenia konkurzu mu bola doručená dňa 06.11.2017 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598:
·
·
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
Celková suma prihlásených pohľadávok 9.400,81 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Zmluva o úvere zo dňa 19.09.2013. Stály rozhodcovský súd, so sídlom Karloveské
rameno 6, 841 04 Bratislava Rozsudok, sp. zn.: SR 00223/2015, zo dňa 29.05.2015, ktorý nadobudol
právoplatnosť dňa 27.07.2015, vykonateľnosť dňa 30.07.2015.

Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii.
V Bardejove dňa 06.11.2017

K037283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Hnát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 082 32 Chminianska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/103/2017S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/103/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1308, správca dlžníka František Hnát,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nar. 28.05.1948, tr. bytom 082 32 Chminianska Nová Ves (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
noviel zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka:
Hnuteľná vec:
Číslo
súpisovej
zložky
1.

Dôvod zápisu
Dátum zápisu do
Spoluvlastnícky podiel Súpisová
do
súpisu
Popis hnuteľnej veci, výrobné číslo, rok výroby
súpisu majetku
(zlomok) Dlžníka
hodnota v €
majetku
Osobné motorové vozidlo zn. Clysler stratus, ŠPZ:
§ 167h ods. 1
06.11.2017
PO883CU, výr. č.: 1C3EMB6H3YN600898, rok 1/1
100,ZKR
výroby: 1997

Iná majetková hodnota
Číslo
súpisovej
zložky

2.

Dôvod
zápisu
súpisu
majetku

do

Dátum zápisu
Popis
do
súpisu
majetku

§ 167h ods.
06.11.2017
1 ZKR

Celková Súpisová
suma v € hodnota v €

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti FRAHN, s.r.o., so sídlom
Šarišská 47, Chminianska Nová Ves 082 33, IČO: 36 478 407, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 6 639,13366/P, základné imanie: 6 639,- €, rozsah splatenia základného imania:
6 639,-€, podiel na základnom imaní: 100 %

3 300,-

JUDr. Jana Čepčeková, správca

K037284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Dimunová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 32/1469, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/56/2017 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/56/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o druhom ponukovom konaní: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa v konkurznom konaní na
majetok dlžníka Magdaléna Dimunová, nar. 08.08.1965, v zmysle ust. §§ 167n ods. 1/, 167p ods. 1/, ods. 2 ZKR
oznamuje vyhlásenie druhého ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka v ponukovom
konaní.

A.
Nehnuteľný majetok vedený Okresným úradom Snina, katastrálny odbor na LV č. 2594 pre okres: Snina, obec:
Belá nad Cirochou, kat. územie: Belá nad Cirochou ako stavba – rodinný dom, súpisné číslo 264, postavený na
parcele číslo 1102, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/15 vo výlučnom vlastníctve; súpisová hodnota: 133,40 Eur.

Nahliadnuť do písomností súvisiacich s ponukovým konaním je možné po dohode so správkyňou, č. tel. 0905 175
636, e-mail: judr.surmova@outlook.sk

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:

·
·

·

·

Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od publikovania oznámenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správkyne v
uzavretej obálke s výslovným označením „Neotvárať – ponuka“.
Záujemca o kúpu nehnuteľností v ponuke uvedie, že má záujem o kúpu nehnuteľného majetku podľa
tohto zverejnenia v Obchodnom vestníku. Zároveň predloží doklad potvrdzujúci zaplatenie celej
ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správkyne číslo účtu: SK18 7500 0000 0040 0061 9610, BIC:
CEKOSKBX, s uvedením VS 15617. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v
prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko,
v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a predloží výpis z príslušného registra nie starší
ako jeden mesiac.
Správkyňa vyhodnotí predložené ponuky do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a s
úspešným záujemcom uzavrie kúpnu zmluvu v lehote ďalších 14 dní. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde
bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správkyne.
Neúspešnému záujemcovi správkyňa vráti zaplatenú ponúknutú kúpnu cenu v lehote 7 dní od
vyhodnotenia ponúk.
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 80% súpisovej
hodnoty nehnuteľnosti, o ktorú záujemca prejavuje záujem. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správkyne. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech úspešného
záujemcu znáša úspešný záujemca - t.j. nadobúdateľ.

V Prešove, dňa 06.11.2017
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K037285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Rančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Švermu 2624/7, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/152/2017S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/152/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Do správcovského spisu vedeného vo vyššie označenej konkurznej veci možno nahliadať v kancelárii správkyne:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, Hlavná 45, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a
od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Na nahliadnutie do spisu je potrebné sa vopred objednať, a to prostredníctvom emailu na: bereznaninova@epravnesluzby.sk alebo telefonicky na č.: 0907 129 893.
Prešov, dňa 06.11.2017 JUDr. Berezňaninová, správkyňa

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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K037286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Leszkó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 2337/7, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/116/2017S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/116/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods. 4 ZKR a § 32 ods. 7 ZKR týmto oznamujem, že prihlásené pohľadávky môže v konaní o
oddlžení konkurzom poprieť iba veriteľ inej prihlásenej pohľadávky. Popretie prihlásenej pohľadávky je účinné ak
bolo podané u správcu na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 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.
Bankový účet, na ktorý možno poukázať kauciu je IBAN: SK35 8360 5207 0042 0385 2762.
Prešov, dňa 06.11.2017 JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K037287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Vataha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 4, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/146/2017S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/146/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods. 4 ZKR a § 32 ods. 7 ZKR týmto oznamujem, že prihlásené pohľadávky môže v konaní o
oddlžení konkurzom poprieť iba veriteľ inej prihlásenej pohľadávky. Popretie prihlásenej pohľadávky je účinné ak
bolo podané u správcu na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 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.
Bankový účet, na ktorý možno poukázať kauciu je IBAN: SK35 8360 5207 0042 0385 2762.
Prešov, dňa 06.11.2017 JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K037288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šopiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 353, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1946

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V zmysle ust. § 77 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca
zverejňuje oznam o opätovnom stanovení hodnoty majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty na
základe znaleckého posudku č. 4/2017 vyhotoveného znalcom Ing. Mikuláš Vorobeľ, PhD., Tyršova 7, 066 01
Humenné.
Podstata: Všeobecná
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 764, parcela registra E, na parcele č. 1599/73 o výmere 5824 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/6, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu
do súpisu majetku: 22.11.2016. Zmena súpisovej hodnoty z doterajšej hodnoty 348,57 Eur na hodnotu 383,41 Eur
vykonaná dňa 03.11.2017.
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 765, parcela registra E, na parcele č. 1599/148 o výmere 2916 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu
do súpisu majetku: 22.11.2016. Zmena súpisovej hodnoty z doterajšej hodnoty 349,05 Eur na hodnotu 417,96 Eur
vykonaná dňa 03.11.2017.
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávne porasty, Okres: Vranov nad Topľou, Obec:
Soľ, Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 479, parcela registra E, na parcele č. 1537/2 o výmere 940 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu
do súpisu majetku: 22.11.2016. Zmena súpisovej hodnoty z doterajšej hodnoty 6,68 Eur na hodnotu 9,61 Eur
vykonaná dňa 03.11.2017.
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávne porasty, Okres: Vranov nad Topľou, Obec:
Soľ, Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 479, parcela registra E, na parcele č. 1537/3 o výmere 603 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu
do súpisu majetku: 22.11.2016. Zmena súpisovej hodnoty z doterajšej hodnoty 4,29 Eur na hodnotu 6,16 Eur
vykonaná dňa 03.11.2017.
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 482, parcela registra E, na parcele č. 1536/5 o výmere 3233 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu
do súpisu majetku: 22.11.2016. Zmena súpisovej hodnoty z doterajšej hodnoty 129,- Eur na hodnotu 185,72 Eur
vykonaná dňa 03.11.2017.
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 763, parcela registra E, na parcele č. 1073/9 o výmere 3513 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/15, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu
do súpisu majetku: 22.11.2016. Zmena súpisovej hodnoty z doterajšej hodnoty 84,10 Eur na hodnotu 111,01 Eur
vykonaná dňa 03.11.2017.
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 766, parcela registra E, na parcele č. 1599/53 o výmere 5472 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 5/30, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu
do súpisu majetku: 22.11.2016. Zmena súpisovej hodnoty z doterajšej hodnoty 327,50 Eur na hodnotu 327,87 Eur
vykonaná dňa 03.11.2017.
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 766, parcela registra E, na parcele č. 1599/53 o výmere 5472 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/30, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu
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 súpisu majetku: 22.11.2016. Zmena súpisovej hodnoty z doterajšej hodnoty 65,50 Eur na hodnotu 65,57 Eur
vykonaná dňa 03.11.2017.
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Soľ,
Katastrálne územie: Soľ, Štát: SR, Číslo LV: 857, parcela registra E, na parcele č. 1536/6 o výmere 5048 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu
do súpisu majetku: 22.11.2016. Zmena súpisovej hodnoty z doterajšej hodnoty 604,25 Eur na hodnotu 869,94 Eur
vykonaná dňa 03.11.2017.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K037289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Chovancová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 41/4, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/151/2017 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/151/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu Slávka Chovancová, nar. 18.03.1977, trvale bytom Partizánska
41/4, 089 01 Svidník, konkurzné konanie vedené OS Prešov pod sp. zn. 3OdK/151/2017, oznamuje veriteľom, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Puškinova 16, 080 01 Prešov, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese:
pravneporadenstvo@gmail.com.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca
V Prešove dňa 06.11.2017

K037290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mgr. Peter Miško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 14/14, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2015 S 817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac júl 2017 vo výške 32,13 Eur a za mesiac august 2017
vo výške 32,13 Eur, spolu vo výške 64,26 Eur.
Súpisová hodnota: 64,26 Eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Prešove, dňa 06.11.2017
JUDr. Ján Surma, správca

K037291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Chovancová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 41/4, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/151/2017 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/151/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu Slávka Chovancová, nar. 18.03.1977, trvale bytom Partizánska
41/4, 089 01 Svidník, týmto v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) v
spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky
iného veriteľa, že kauciu vo výške 350,- € sú povinní zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN:
SK18 0900 0000 0005 3048 5113. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca
V Prešove dňa 06.11.2017

K037292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MVDr. Pavol Duroň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešovská 66/2800, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/9/2017 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3 OdK/9/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Rozvrh výťažku
V konkurze na majetok dlžníka MVDr. Pavol Duroň majetok spísaný do súpisu všeobecnej podstaty bol vykúpený
z konkurznej podstaty postupom podľa ust. § 167r ZKR. Speňažením bol získaný výťažok spolu vo výške 2
137,28 Eur, ktorý pozostáva z kúpnej ceny za prevod vlastníctva súboru zbraní vo výške 1 890,28 Eur a z kúpnej
ceny za prevod motorového vozidla vo výške 247,00 Eur.
Postupom podľa ust. § 167u ods. 2/ ZKR z výťažku spolu vo výške 2 137,28 Eur správca odpočítal náklady
konkurzu spolu vo výške 618,39 Eur a na uspokojenie zistených pohľadávok ostáva 1 518,89 Eur (2 137,28 Eur –
618,39 Eur).
Po zohľadnení výšky prihlásených pohľadávok v zmysle ust. § 166b ZKR sú v konkurze zistené pohľadávky spolu
vo výške 66 503,70 Eur, ktoré budú uspokojené pomerne koeficientom 0,0228391. Koeficient vznikol ako
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

290

Obchodný vestník 214/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.11.2017

výsledok delenia 1 518,89 Eur : 66 503,70 Eur.
Veritelia v rozvrhu výťažku budú uspokojení takto:

1. Mgr. Stela Furičková, Pri Kríži 3087/32, Bratislava
zistená pohľadávka vo výške: 2 186,00 Eur
rozsah uspokojenia:

49,93 Eur

2. MIKROP Slovensko, s. r. o., IČO: 31 717 063, Priemyselná 5, Trnava
zistená pohľadávka vo výške: 60 711,92 Eur
rozsah uspokojenia:

1 386,61 Eur

3. Innogy Slovensko s. r. o., IČO: 44 291 809, Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava
zistená pohľadávka vo výške: 146,24 Eur
rozsah uspokojenia:

3,34 Eur

4. Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, Bratislava
zistená pohľadávka vo výške:

66,38 Eur

rozsah uspokojenia:

1,52 Eur

5. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759, Záhradnícka 10,
Bratislava
zistené pohľadávky spolu vo výške: 3 208,28 Eur
rozsah uspokojenia:

73,27 Eur

6. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta 8-10,
Bratislava
zistená pohľadávka vo výške: 93,74 Eur
rozsah uspokojenia:

2,14 Eur

7. Union zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36 284 831, Bajkalská 29/A, Bratislava
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zistené pohľadávky spolu vo výške: 91,14 Eur
rozsah uspokojenia:

2,08 Eur

Správca vyzýva veriteľov, aby bezodkladne na e-mailovú adresu správcu: surma@stonline.sk oznámili
bankové účty a platobné údaje, na ktoré má poukázať uspokojenie ich zistených pohľadávok.

V Prešove, dňa 06.11.2017
JUDr. Ján Surma, správca

K037293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Sýkora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matejovská 3227/44, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/79/2017S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/79/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1308, správca konkurznej podstaty dlžníka
Branislav Sýkora, nar. 23.11.1979, bytom Matejovská 3227/44, 058 01 Poprad týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorého prihláška
pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Slovenská republika- Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, Bratislava, IČO:
00212008
celková prihlásená suma: 564,30 Eur, počet uplatnených pohľadávok: 1, prihláška doručená dňa 02.11.2017,
zabezpečovacie právo neuplatnené, číslo veriteľa v zozname pohľadávok 5/S, dátum zápisu pohľadávky do
zoznamu pohľadávok 03.11.2017.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K037294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AZAK, spol. s r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čukalovce 2, 067 35 Čukalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 168 971
Obchodné meno správcu:
RK Správca, k.s.
Sídlo správcu:
Staré Grunty 216, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2017 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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RK Správca, k.s., správca úpadcu: AZAK, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Čukalovce 2, 067 35 Čukalovce,
IČO: 36 168 971, týmto v súlade s ust. § 76 a nasl. ZKR zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty podľa
zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od úpadcu a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení.
Súpisová položka majetku por. č. 1:
Hnuteľná vec – nákladné vozidlo, ŠPZ: SV908AT, značka: Mercedes – Benz VITO 120 CDI, VIN:
WDF63970313504905, karoséria: BB skriňová dodávková, farba: červená, rok výroby: 2009, stav: nepojazdné,
súpisová hodnota (aj mena): 3.000,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 2:
Iná majetková hodnota - 1/3 obchodný podiel zodpovedajúci vkladu 200.000,- Kč do základného imania českej
obchodnej spoločnosti MARENA s.r.o., so sídlom Krakovská 593/19, 11000 Praha, Česká republika, IČO:
25269411 vedená u Mestského súdu v Prahe pod č. C 69007, súpisová hodnota (aj mena): 8.148,- Eur

RK Správca, k.s., správca

K037295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVMART, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 563 058
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: STAVMART, a.s. v konkurze, so sídlom
Sabinovská 1, 080 01 Prešov, IČO: 31 563 058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel:
Sa, vložka č.: 10310/P, týmto zvoláva schôdzu veriteľov na deň 08.12.2017 o 14:00 hod., ktorá sa bude konať v
zasadacej miestnosti kancelárie správcu pre Prešovský kraj na adrese Slánska 20A, 080 06 Prešov.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie,
2. Voľba zástupcu veriteľov,
3. Záver.
Správca vyzýva veriteľov, aby sa dostavili na prezentáciu najneskôr štvrť hodinu pred začiatkom schôdze. Pri
prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, príp. poverenia na zastupovanie veriteľov alebo ich
úradne osvedčenú fotokópiu, a doklad totožnosti.

Zvolanie prvého zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu
Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie zástupcu veriteľov v zmysle § 38 ods. 1 ZKR, ktoré sa uskutoční
bezodkladne po ukončení schôdze veriteľov.
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V Prešove dňa 06.11.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K037296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVMART, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 563 058
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o Dražbe č. 03/2017 v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:
obchodné meno: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
sídlo kancelárie pre PO kraj: Slánska 20/A, 080 06 Prešov
IČO: 36 865 265
IČ DPH: SK2022911792
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený: JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

ako správca úpadcu:
obchodné meno: STAVMART, a.s. v konkurze
sídlo: Sabinovská 1, 080 01 Prešov
IČO: 31 563 058
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10310/P
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Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby: zasadacia miestnosť kancelárie Organizátora dražby príslušná pre Žilinský kraj, nachádzajúca sa
na adrese Revolučná 10, 010 01 Žilina

Dátum dražby: 13.12.2017 (t.j. streda)
Čas otvorenia dražby: 09:30 hod
Čas otvorenia pre účastníkov: 09:00 hod
Čas otvorenia dražby pre verejnosť: 09:20 hod.
Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.
Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Označenie dražby:
Prvé kolo dražby

Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe:
1. Pozemok parcely registra „C“ parc. č. KN-C 617/4, o výmere 1.328 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 1710, vedenom Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, pre katastrálne
územie Záturčie, obec: Martin, okres: Martin, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1
(ďalej ako „Predmet dražby“)
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
1. Pozemok parc. č. 617/4 sa nachádza v zastavanom území okresného mesta Martin, k. ú. Záturčie, v
lokalite zástavby mestských garáží a priemyselných objektov so štandardným vybavením. Centrum
okresného mesta Martin, v ktorom sú situované všetky dôležité inštitúcie, je od oceňovanej nehnuteľnosti
vzdialený do 10 minút cesty (do 15 km).
2. Pozemok sa nachádza v tichej časti mesta s prístupom z hlavného dopravného ťahu po miestnej
asfaltovej komunikácií. V okolí pozemku sú situované garáže a priemyselné objekty. V dosahu objektu je
občianska vybavenosť zodpovedajúca okresnému mestu.
3. Na základe umiestnenia pozemku, veľkosť, prístup, tvar a svahovitosť terénu sú pozemky ťažko
využiteľné pre výstavbu.
Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:
Na príslušnom liste vlastníctva č. 1710 v časti C Ťarchy je k Predmetu dražby zapísané:
Exekučný príkaz EX 100/2008 na zriadenie exekučného záložného práva, EÚ Dunajská Streda, Hlavná 26/5, 929
01 Dunajská Streda, JUDr. Rudolf Varga, na pozemok, parc. č. 617/4, ostatné plochy o výmere 1328 m2 v
prospech oprávneného: OTP Buildings s.r.o., Tallerova č. 10, Bratislava, IČO: 35942541 - Z 3398/2008; vz.
1128/08;
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Exekučný príkaz č. EX 1882/2007 - EÚ Martin /súd. ex. Mgr. Milan Somik/ na zriadenie exekuč. záložného práva
na pozemok, parc. č. 617/4 pre oprávneného: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, Martin,
IČO:36672084 - Z 517/09 - vz.213/09;
Exekučné záložné právo na základe exekučného príkazu č. EX 16/08 / EÚ Banská Bystrica, JUDr. Jozef Liščák
/na pozemok registra C KN parc. č. 617/4 - Z 4611/14, zápis vykonaný dňa 20.11.2014; vz.1787/14.
Iné údaje:
X 137/2016-Tu - Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte;vz.1412/16
Z 5255/16 - úradný záznam;vz.2151/16
Poznámka:
Bez zápisu.
Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.
Vyššie uvedené ťarchy neovplyvňujú hodnotu Predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné
konanie zastavuje a zrušuje exekučné záložné právo, rovnako colné záložné právo. Pri speňažení Predmetu
dražby vydražiteľ nadobudne Predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 234/2017 zo dňa 05.10.2017 vyhotoveným Ing.
Janou Hurtišovou, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca
914114:
15.100,- EUR (slovom: pätnásťtisíc jednosto eur)
Najnižšie podanie:
15.100,- EUR (slovom: pätnásťtisíc jednosto eur)
Minimálne prihodenie:
500,- EUR (slovom: päťsto eur)
Výška dražobnej zábezpeky:
750,- EUR (slovom: sedemstopäťdesiat eur)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe
najneskôr do otvorenia dražby,
b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK34 1100
0000 0029 4801 7199, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 032017), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad
v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného
doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet
správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare
IBAN: SK34 1100 0000 0029 4801 7199, vedený v Tatra banka, a.s, VS: 032017), dokladom o úhrade je originál
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dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú
zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná
zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu
platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby;
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
- v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD;

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne
sumu 6.640,- Eur
b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty
Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK34
1100 0000 0029 4801 7199, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 032017), s označením čísla dražby, najneskôr do 15
dní odo dňa skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 28.11.2017 o 09:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Mestským úradom na adrese
Záturčianska 1806/4, 036 01 Martin – Záturčie (k.ú. Záturčie).
Termín č. 2: 05.12.2017 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Mestským úradom na adrese
Záturčianska 1806/4, 036 01 Martin – Záturčie (k.ú. Záturčie).
Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu
presov@irkr.sk.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Poznámka:
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Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa
ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR..

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi;
vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník
je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste
spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu
predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice
dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za
odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o
odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu dražby nesie vydražiteľ!

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Ľubica Joneková, so sídlom notárskeho úradu Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina.

Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21
odsek 2. Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku
predmetu dražby.
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Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia
dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

V Bratislave dňa 06.11.2017
Za navrhovateľa a organizátora dražby:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K037297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Korba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 11, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/88/2017 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/88/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Mgr. Bc. Marek Figura, správca, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca majetku úpadcu
Peter Korba, nar. 12.06.1963, trvale bytom Ľ. Štúra 11, 085 01 Bardejov, konkurz vedený Okresným súdom
Prešov pod sp. zn. 3OdK/88/2017, vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve
úpadcu.
Poradie ponukového konania: Prvé
Predmet:
Súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 1
Typ súpisovej položky majetku:
Popis:
Stav opotrebovanosti:
Približný rok výroby:
Súpisová hodnota majetku
Dôvod zapísania majetku
Deň zapísania majetku

HNUTEĽNÁ VEC
Mobilný telefón Huawei U8650-1
Používaný, funkčný
2013
35 EUR
67 ods. 1, písm. a) ZKR
19.10.2017

Súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 2
Typ súpisovej položky majetku:
Popis:
Stav opotrebovanosti:
Približný rok výroby:
Súpisová hodnota majetku
Dôvod zapísania majetku
Deň zapísania majetku

HNUTEĽNÁ VEC
Televízor JVC LT-32A80ZU
Používaný, funkčný
2009
150 EUR
67 ods. 1, písm. a) ZKR
19.10.2017
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Súpis majetku bol vyhotovený dňa 19.10.2017, pričom bol zverejnený v Obchodom vestníku č. 204/2017,
K034379, dňa 25.10.2017,
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: SK1783300000002501255852
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.

K037298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Janeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 509/10, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/98/2017 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/98/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 167j ods. 3 ZKR v nadväznosti na ust. § 76 ods. 2 ZKR týmto zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty (ďalej len "súpis").

Typ majetku Podstata

Názov

Súpisová hodnota
[EUR]

Pozemok

Parcela registra "C" č. 393/21 v katastrálnom území obce Zborov v okrese
Bardejov.

270

Všeobecná podstata

Cenný papier Všeobecná podstata Vkladná knižka Slovenskej sporiteľne, a.s. č. 0452072355/0900

26,75

Podľa § 167j ods. 2 ZKR kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu
námietku.
V Prešove dňa 06.11.2017

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovený konkurzný správca
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K037299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Stanislav Semanko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 34, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/64/2017 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/64/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Jozef Jaroščák, ml., správca majetku dlžníka Ing. Stanislav Semanko, nar. 10.10.1965, bytom Dlhá 34, 085
01 Bardejov – Dlhá Lúka, so sídlom kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, tel.: 054/474
6272 email: judr.jaroscak@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.:
3OdK/64/2017, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka.

Kolo: Druhé

Predmet: Iná majetková hodnota – 50% obchodný podiel v obchodnej spoločnosti MP - TECH, s. r. o., so sídlom:
Fučíkova 35, 085 01 Bardejov, IČO: 36 816 922, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka č: 18970/P, konkrétne súpisová zložka č. 2 súpisu konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 183/2017 zo dňa 26.09.2017 pod značkou K028675.

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení 2. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. Ponuka,
ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

Miesto predkladania ponúk: Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej
obálke s výrazným označením „Ponukové kolo – 3OdK/64/2017 –NEOTVÁRAŤ“, na adresu kancelárie správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.

Náležitosti ponuky:

- presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné
uviesť svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak
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im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,

- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,

- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis zo živnostenského registra, v prípade
fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako tri
mesiace,

- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná (štatutárny
orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva (plnomocenstvo je
povinnou prílohou záväznej ponuky),

- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,

- doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 100% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v
posledný deň uvedenej lehoty,

- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná, bude
vrátená zábezpeka.

Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK93 0900 0000 0051 3255 8359.

Poučenie správcu: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.

JUDr. Jozef Jaroščák, ml., správca
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K037300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Jozefčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 275/69, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.4.1982
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/94/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/94/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie Tatranská 611/150, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 48 003 50
6, správca úpadcu: Peter Jozefčák, nar. 27.4.1982, trvale bytom Hviezdoslavova 275/69, 059 16 Hranovnica, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešove, sp. zn. 2OdK/94/2017 týmto v súlade s § 32 ods. 7
ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky
IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 06.11.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K037301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Sučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná 1/2157, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/159/2017 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/159/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu úpadcu Miroslav Sučko, nar. 29.12.1978, trvale bytom Južná 2157/1, 082 21 Veľký Šariš,
sp. zn. 1OdK/159/2017 S911, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 11.30 hod. a od
12.30 hod. do 15.30 hod., v kancelárii správcu, po predchádzajúcom telefonickom alebo písomnom dojednaní so
správcom. Bližšie informácie budú poskytnuté na adrese správcu, resp. na tel. č. 051/7581849.
V Prešove, 6.11.2017
JUDr. Miloš Hnat, správca
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K037302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Vančišin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Komárnik 6, 090 05 Vyšný Komárnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/48/2017 - S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/48/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka/úpadcu: Kamil Vančišin, nar. 6.2.1995, trvale bytom: 090 05 Vyšný
Komárnik 6 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlásovacej lehoty - dňa 6.11.2017 mu bola doručená
prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o.,
Československej armády 954/7 Hradec Králové, Česká republika, IČO 24785199 v celkovej sume 457,99
€, a to istina 452,95 € a úroky z omeškania 5,04 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K037303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marko Mihok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 125/36, 082 32 Svinia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.5.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/153/2017 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/153/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky: IBAN
SK51 0200 0000 0034 9018 4159 (VÚB, a.s., Bratislava): V zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR prihlásenú pohľadávku
je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ, pri primeranom použití § 32 ods. 7 ZKR, ktorý ustanovuje, že
popretie 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. (Ing. Marta Prigancová, správca)
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K037304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marko Mihok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 125/36, 082 32 Svinia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.5.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/153/2017 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/153/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka: Ing. Marko Mihok, nar. 1.5.1963, trvale bytom Hlavná, 125/36, 082 32
Svinia týmto oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, a to v pracovných
dňoch od 07.00 hod. do 13.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu dohodnite vopred písomne na uvedenej adrese
alebo telefonicky na telefónnom čísle 0908551188.

K037305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kostráb Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kendice 351, 082 01 Kendice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1974
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/141/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/141/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Peter Kostráb, nar.
13.08.1974, trvale bytom 082 01 Kendice 351, (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 3OdK/141/2017 zo dňa 19.10.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu
a naša spoločnosť, Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01
Kežmarok, IČO: 36 795 364, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku SR č.: OV 206/2017 zo dňa 27.10.2017

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no. 3OdK/141/2017, dated on 2017 October 19st bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets: Peter Kostráb, permanently by 082 01 Kendice 351, Slovakia, date of birth: August
13nd 1974, and our company Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok,
company identification No.: 36 795 364 was appointed to the function of bankruptcy trustee. These
resolutions were published in the Commercial Bulletin of the Slovak Republic No. OV 206/2017 dated on
October 27th 2017.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo účinnosť dňa 28.10.2017. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz
na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Prešov come in to effect on October 28th 2017. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako 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 Prvá arbitrážna k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.

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.

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.

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 administrator to the
address Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, Slovak Republic.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of 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 signed.
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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.

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 administrator.

In case a non-financial 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
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil 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 administrator 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 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.
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The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 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.

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K037306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Svorad
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čordákova 16, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31 OdK /53/2017 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31 OdK /53/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Miroslav Vereb, správca dlžníka: Ing. Ivan Svorad, nar. 04.02.1941, bytom Čordákova č. 16, 040 23 Košice,
potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že konkurz sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V
JUDr. Miroslav Vereb, správca

Košiciach

K037307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEUG s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojenská 10, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 579 190
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K /60/2011 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 K 60/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Druh podania: Iné zverejnenie
Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa SR-Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka č. 10, 813
66 Bratislava, IČO: 215 759, doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 03.11.2017, v
celkovej výške 66,00 EUR. Deň zápisu 06.11.2017.

Košice, 06.11.2017
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K037308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Fečko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miškovecká 19, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2016 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka:
Mzda v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou za september 2017 vo výške: 621,97 €.

K037309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Švajlenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 2078/3, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/81/2017 S 1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/81/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1.Opis: pozemok parcela registra „C“: 1217/1 záhrady o výmere 300 m2,
štát: SR
obec: Trebišov
katastrálne územie: Trebišov
číslo listu vlastníctva: 8773
Podiel dlžníka : 4/5
Súpisová hodnota: 2400 EUR
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podstata: všeobecná
Deň zápisu: 03.11.2017
Dôvod zapísania majetku: majetok podliehajúci konkurzu

K037310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Choma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čordáková 40, 040 23 Košice - KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/95/2017 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/95/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Žoldoš, správca majetku dlžníka Peter Choma oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až
piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese: zoldosmail@gmail.com.
Mgr. Peter Žoldoš, správca

K037311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Choma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čordáková 40, 040 23 Košice - KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/95/2017 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/95/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Žoldoš, správca majetku dlžníka Peter Choma, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01
Košice, email: zoldosmail@gmail.com, týmto v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“) v spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; 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.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK11 0900 0000 0004 9313 6650.
Mgr. Peter Žoldoš, 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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K037312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Choma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čordáková 40, 040 23 Košice - KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/95/2017 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/95/2017
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: 7.11.2017
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
Mgr. Peter Žoldoš, správca

K037313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Takáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojvodská 12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/62/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/62/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní do zoznamu
pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote

JUDr. Erika Šimová, správca : Ján Takáč , nar. 19.08.1985, bytom: Vojvodská 12, 040 01 Košice Slovenská
republika, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 26OdK/62/2017, že v súlade s
ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala dňa
04.04.2017 do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku veriteľa:
Slovenská republika-Daňový úrad Košice Ulica: Rozvojová 2, Košice štát: Slovenská republika, ktorá bola
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty. Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 12S/1Vydáva 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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20. Celková prihlásená suma: 7 064,12 EUR
JUDr. Erika Šimová, správca

K037314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerčíková Slavomíra, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečné nábrežie 3447/1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30Odk/54/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30Odk/54/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Zuzana Schwartzová, správca majetku Bc. Slavomíra Majerčíková, nar. 22.05.1984, bytom Slnečné nábrežie
3447/1, 052 01 Spišská Nová Ves týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo
na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške 350,- EUR sú povinní zložiť na účet vedený v Tatra
banke, a.s., IBAN: IBAN SK25 1100 0000 0029 3414 0444; BIC TATRSKBX. Veriteľ popierajúci pohľadávku je
povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Košiciach, dňa 06. novembra 2017
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD., správca

K037315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Filipová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 194/11, 044 17 Slanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/90/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32Odk/90/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 32Odk/90/2017 zo dňa 18. októbra 2017, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 204/2017 dňa 25. októbra 2017 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Mária Filipová, narodená 24.06.1952, bytom: Záhradná 194/11, 044 17 Slanec a do funkcie správcu ustanovil Ing.
Zuzanu Schwartzovú, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286 (ďalej len
„uznesenie“).

V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkurzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese Vojenská 12, 040 01 Košice, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 09:00 hod. do 12:00
hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0903 389 774, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: spravca@schwartzova.sk

V Košiciach, dňa 06. novembra 2017
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD., správca

K037316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Oprysková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 1924/4, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Gyüreová
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/39/2016 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/39/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Veronika Gyüreová, správca úpadcu: Silvia Oprysková, nar. 25.02.1981, bytom Škultétyho 1924/4, 075
01 Trebišov, zvoláva v súlade s ustanovením § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 2. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať
dňa 12.12.2017 o 11:00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Mlynská 27, 040 01 Košice, poschodie č. 3.
Program schôdze:
1. Otvorenie, prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rôzne, záver.
Pri prezentácii predložia veritelia fyzické osoby doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra,
nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
JUDr. Veronika Gyüreová, správca

K037317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Švajlenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 2078/3, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/81/2017 S 1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/81/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
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

313

Obchodný vestník 214/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.11.2017

konkurzu

JUDr.Erika Šimová, so sídlom kancelárie Čajakova 5, 040 01 Košice, správca majetku Marek Švajlenko , nar.
03.06.1984, bytom: Škultétyho 2078/3, 075 01 Trebišov , konkurzné konanie vedené OS Košice I pod sp.zn.
32OdK/81/2017 - S1329, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1 a § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:
1.Opis: pozemok parcela registra „C“: 1217/1 záhrady o výmere 300 m2,
štát: SR
obec: Trebišov
katastrálne územie: Trebišov
číslo listu vlastníctva: 8773
Podiel dlžníka : 4/5
Súpisová hodnota: 2400 EUR
Podstata: všeobecná
Deň zápisu: 03.11.2017
Dôvod zapísania majetku: majetok podliehajúci konkurzu

V 1. kole verejného ponukového konania nižšie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §
167p ods. 1 ZKR podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 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 v zapečatenej obálke s označením „KONKURZ 32OdK/81/2017 PONUKA– NEOTVÁRAŤ“
do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba v ponuke uvedenie svoje
meno, priezvisko, adresu bydliska a číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená záloha v prípade, ak iný záujemca
ponúkne vyššiu kúpnu cenu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z
obchodného alebo iného registra a číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená záloha v prípade, ak iný záujemca
ponúkne vyššiu kúpnu cenu. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do
poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno(názov) právnickej
osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK 15 0900 0000 0001 0124 3386 vedený v SLSP, a.s. Obhliadka: Obhliadku je
potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese erika.simova.ak @gmail.com alebo telefonicky na čísle 0915 907
055.
Otvorenie obálok: Otvorenie obálok sa uskutoční na adrese správcovskej kancelárie, a to v lehote 3 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O výsledku oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam,
ktorý založí so správcovského spisu. Každý veriteľ prihlásenej pohľadávky má právo sa zúčastniť na otvorení
obálok.
Poučenie: Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o
takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
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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ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké sumu, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
V zmysle ust.§ 167r ZKR :
1. Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách
speňažovania sa v tom prípade nepoužijú.
2. Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak
takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
3. Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo
vykúpiť obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na
úhradu kúpnej ceny.
4. Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
5. Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto
osoba právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov od speňaženia veci.
JUDr.Erika Šimová, správca

K037318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Dlugoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíková 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/109/2017 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/109/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom.
Notice of bankruptcy
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.5.2000 oznamujem, že na
majetok dlžníka Juraj Dlugoš, trvale bytom Jánošíková 3, 040 01 Košice, bol uznesením Okresného súdu Košice
I sp. zn. 31OdK/109/2017 zo dňa 30.10.2017 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Juraj
Biroš, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
SR č. 211/2017 dňa 06.11.2017, právoplatnosť nadobudlo dňa 07.11.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th May
2000,as the trustee of bankrupt Juraj Dlugoš, residence Jánošíková 3, 040 01 Košice, (onwards only„bankrupt“),
our duty is to inform you, that the District Court in Košice I No. 31OdK/109/2017 dated 30th October 2017. This
resolution of the District Court Košice I was published in the Commercial bulletin No. 211/2017 from 06th
November 2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Juraj Biroš,
registered office Rázusova 1, 040 01 Košice as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Košice I became valid on 07th November 2017. This day was declared
bankruptcy.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator to the address of his (her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sec. 9 and 10 BRA).
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim shall be applied in euro.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Košiciach, dňa 06.11.2017
JUDr. Juraj Biroš, správca

K037319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Dlugoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíková 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/109/2017 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/109/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp.zn. 31OdK/109/2017 zo dňa 30.10.2017, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka : Juraj Dlugoš, nar. 21.06.1956, bytom Jánošíková 3, 040 01 Košice a zároveň do funkcie
správcu podstaty bol ustanovený JUDr. Juraj BIROŠ, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 85 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a podľa § 8 ods. 4 zák.č. 8/2005 Z.z. o
správcoch, správca oznamuje, že do správcovského spisu sp.zn. 31OdK/109/2017 S795 možno nahliadať na
adrese kancelárie správcu v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu so správcom : 055/6226252, mobil :
0905647948, e-mail: biros@atknet.sk.
V Košiciach, dňa 06.11.2017
JUDr. Juraj Biroš, správca

K037320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Dlugoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíková 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/109/2017 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/109/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Juraj BIROŠ, správca podstaty dlžníka Juraj Dlugoš, nar. 21.06.1956, bytom Jánošíková 3, 040 01 Košice,
sp.zn. 31OdK/109/2017, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre
účinné popretie pohľadávky veriteľa. Kauciu možno zložiť 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 bankového účtu IBAN SK41 1100 0000 0029 2883 4159 , vedený v Tatrabanke, a.s.
Výška kaucie : 350,- EUR
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak :
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Košiciach, dňa 06.11.2017
JUDr. Juraj BIROŠ, správca podstaty
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K037321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Tišerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betlanovce 165, 053 15 Betlanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/102/2017 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/102/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Marcela Tišerová, narodená 27.11.1967, bytom: Betlanovce 165,
053 15 Betlanovce oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v tejto
veci pod sp.zn.: 26OdK/102/2017 S1281 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Thurzova č. 6, 040 01
Košice, a to v pracovných dňoch v úradných hodinách od 8,00 hod do 12,00 hod a od 13,00 hod do 15,00
hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom: anitakrcova@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle: 0908 520 707.

K037322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Tišerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betlanovce 165, 053 15 Betlanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/102/2017 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/102/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie
účtu
na
zloženie
kaucie
pri
popretí
pohľadávky
JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Marcela Tišerová, narodená 27.11.1967, bytom: Betlanovce 165,
053 15 Betlanovce oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 26OdK/102/2017
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 Tatra banke, a.s.; číslo účtu:
SK98 1100 0000 0026 2775 2117. 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.
JUDr. Anita Krčová - správca

K037323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kroščenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 402/39, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/90/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/90/2017
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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Na základe Uznesenia Okresného súdu Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Kroščenová, nar.
18.10.1977, Zimná 402/39, 053 15 Hrabušice, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Prešov, so sídlom:
Slovenská 40, 080 01 Prešov bol vyhlásený konkurz a ja som bola ustanovená za správcu podstaty dňa
09.10.2017. V obchodnom vestníku bolo oznámenie o konkurze zverejnené dňa 23.10.2017 pod číslom:
202/2017, K033443
týmto správca oznamuje, že nahnliadať do správcovského spisu 26OdK/90/2017 je možné v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 9.00 hod. do 13.00 hod. na adrese Hraničná 2, 040 17 Košice

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K037324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Marcinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prof. Hlaváča 22, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/75/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/75/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe Uznesenia Okresného súdu Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Marcinová, nar.
02.04.1975, Prof. Hlaváča 22, 071 01 Michalovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so
sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné bol vyhlásený konkurz a ja som bola ustanovená za správcu podstaty dňa
12.09.2017. V obchodnom vestníku bolo oznámenie o konkurze zverejnené dňa 19.09.2017 pod číslom:
178/2017, K027043
týmto ako správca oznamujeme, že nahliadať do správcovského spisu 31OdK/75/2017 je možné v pracovných
dńoch v úradných hodinách od 9.00 hod. do 13.00 hod. na adrese Hraničná 2, 040 17 Košice

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K037325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róland Benkó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 193/5 193/5, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31 OdK/50/2017 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/50/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Správca v súlade s § 167l ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
znení neskorších predpisov (ďalej "ZKR") oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku uplatnenú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihláškou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní od vyhlásenia konkurzu veriteľom: POHOTOVOSŤ,
s.r.o., Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35807598, dňa 06.11.2017 prihlásená a zapísaná pohľadávka v
celkovej výške 1896,45€ pod por. č. PO/1.
V Košiciach dňa 06.11.2017
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K037326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Zeher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č.d. 63, 044 16 Rákoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26/K/13/2016,S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/13/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súdny exekútor doc.JUDr. Peter Molnár, PhD.,Exekútorský úrad so sídlom Kupeckého 29, 040 01 Košice ,
poukázal vymoženú sumu na správcovský účet úpadcu vo výške : 37,20.-€ , v exekúčnej veci oprávneného
Sociálna poisťovňa, pobočka Košice, Festivalové námestie 1, 041 84 Košice ,proti povinnému : Ladislav Zeher,
Rákoš 63, 044 16 Rákoš, nar. 17.03.1965 .
v Trebišove, 05.11.2017
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K037327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Plešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 223/7, 053 14 Spišský Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/42/2017 S 1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/42/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty dlžníka: : dlžníka: Eva Plešová, narodená: 01.01.1976, bytom:
Vysoká 223/7, 053 14 Spišský Štvrtok, Slovenská republika, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ ZKR“) zverejňuje
súpis majetku:
1. Typ súpisovej zložky majetku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v zmysle ustanovenia § 166j
ods. 5 ZKR
súpisová hodnota: 500,00 Eur

2. Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľná vec

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popis súpisovej zložky majetku: pozemok
druh: zastavané plochy a nádvoria
výmera: 625 m2
štát: Slovenská republika
obec: HOLUMNICA
katastrálne územie: Holumnica
č. LV: 354
parc.č. 21/1
spoluvlastnícky podiel: ½
súpisová hodnota: 10.000,00 Eur

3. Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľná vec
popis súpisovej zložky majetku: stavba
druh: rodinný dom
štát: Slovenská republika
obec: HOLUMNICA
katastrálne územie: Holumnica
č. LV: 354
parc.č. 21/1
súp.č. 83
spoluvlastnícky podiel: ½
súpisová hodnota: 40.000,00 Eur

K037328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Západoslovenské žriedla, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 66, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 131 418
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/34/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť čiastkový
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66, 040
11 Košice, IČO: 34 131 418, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I, pod sp. zn. 30K/34/2015,
týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate (ďalej len „všeobecná
podstata“), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej
podstaty – súpisové zložky majetku pod poradovými číslami 1 až 213 (zverejnené v OV č. 212/2016 zo dňa
04.11.2016 pod č. K025106), súpisová zložka majetku pod poradovým číslom 4 (zverejnené v OV č. 212/2016 zo
dňa 04.11.2016 pod č. K025108 - v aktualizovanom znení OV č. 64/2017 dňa 31.03.2017 pod č. K007240),
súpisové zložky majetku pod poradovými číslami 1 až 32 (zverejnené v OV č. 212/2016 dňa 04.11.2016 pod č.
K025109), súpisové zložky majetku pod poradovými číslami 33 a 5 (zverejnené v OV č. 212/2016 dňa 04.11.2016
pod č. K025115) a súčasne správca oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty v uvedenom rozsahu.

V Košiciach dňa 06.11.2017
JUDr. Marek Radačovský, správca

K037329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Západoslovenské žriedla, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 66, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 131 418
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/34/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť čiastkový
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66, 040
11 Košice, IČO: 34 131 418, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I, pod sp. zn. 30K/34/2015,
týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa – Ing. Karol
Poliačik (ďalej len „oddelená podstata“), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku
zaradeného do oddelenej podstaty – súpisové zložky majetku pod poradovými číslami 1 až 68 (zverejnené v OV
č. 212/2016 zo dňa 04.11.2016 pod č. K025100), súpisové zložky majetku pod poradovými číslami 1 až 21
(zverejnené v OV č. 212/2016 zo dňa 04.11.2016 pod č. K025097), súpisové zložky majetku pod poradovými
číslami 1 až 11 (zverejnené v OV č. 212/2016 dňa 04.11.2016 pod č. K025098) a súčasne správca oznamuje svoj
zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty v uvedenom rozsahu.

V Košiciach dňa 06.11.2017
JUDr. Marek Radačovský, správca
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K037330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hadbavný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Nová Ves 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/41/2017S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/41/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Oznam o súpise majetku konkurznej podstaty

JUDr. Matúš Čepček, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, značka správcu: S 1701 ako správca
dlžníka Jozef Hadbavný, nar. 09.11.1970, bytom 052 01 Spišská Nová Ves v konkurznom konaní sp.zn.
30OdK/41/2017 zverejňujem nasledovný súpis majetku konkurznej podstaty:

HNUTEĽNÝ MAJETOK:
Súpisová zložka majetku č. 1

Popis
Miesto, kde sa vec nachádza
Deň zápisu do súpisu majetku
Dôvod zápisu do súpisu majetku
Súpisová hodnota v €

Mobilný telefón Lenovo A536 9186 150313 ROW
Hutnícka 14, Spišská Nová Ves
30.10.2017
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
5,00 €

Súpisová zložka majetku č. 2

Popis
Miesto, kde sa vec nachádza
Deň zápisu do súpisu majetku
Dôvod zápisu do súpisu majetku
Súpisová hodnota v €

Televízor
Hutnícka 14, Spišská Nová Ves
30.10.2017
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
5,00 €

Súpisová zložka majetku č. 3

Popis
Miesto, kde sa vec nachádza
Deň zápisu do súpisu majetku
Dôvod zápisu do súpisu majetku
Súpisová hodnota v €

Práčka
Hutnícka 14, Spišská Nová Ves
30.10.2017
v zmysle §167j ods. 1 ZKR
15,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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NEHNUTEĽNOSTI:
1) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Spišská Nová Ves,
Obec: Smižany, Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 289, parcela registra E, na parcele č. 673/2 o
výmere 522 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24, Súpisová hodnota majetku: 1,00,- Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
2) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Spišská Nová Ves,
Obec: Smižany, Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 289, parcela registra E, na parcele č. 674/2 o
výmere 394 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24, Súpisová hodnota majetku: 0,76,- Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
3) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Smižany,
Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 289, parcela registra E, na parcele č. 997 o výmere 3968 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24, Súpisová hodnota majetku: 34,55,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
4) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Smižany,
Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 289, parcela registra E, na parcele č. 1127/2 o výmere 2464 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24, Súpisová hodnota majetku: 21,46,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
5) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Smižany,
Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 289, parcela registra E, na parcele č. 1430 o výmere 4725 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24, Súpisová hodnota majetku: 41,15,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
6) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Smižany,
Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 289, parcela registra E, na parcele č. 1646 o výmere 4855 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24, Súpisová hodnota majetku: 42,28,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
7) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Smižany,
Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 289, parcela registra E, na parcele č. 1847/1 o výmere 2402 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24, Súpisová hodnota majetku: 20,92,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
8) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Smižany,
Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 289, parcela registra E, na parcele č. 1847/2 o výmere 2410 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24, Súpisová hodnota majetku: 20,99,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
9) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Smižany,
Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 289, parcela registra E, na parcele č. 1937 o výmere 2754 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24, Súpisová hodnota majetku: 23,98,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
10) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Smižany,
Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 289, parcela registra E, na parcele č. 2008 o výmere 1839 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24, Súpisová hodnota majetku: 16,01,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
11) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Smižany,
Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 289, parcela registra E, na parcele č. 91847/1 o výmere 60 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24, Súpisová hodnota majetku: 0,52,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
12) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Smižany,
Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 289, parcela registra E, na parcele č. 91847/2 o výmere 53 m²,
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24, Súpisová hodnota majetku: 0,46,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
13) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Smižany,
Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 287, parcela registra E, na parcele č. 2043 o výmere 498 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 28/1680, Súpisová hodnota majetku: 1,76,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
14) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Spišská Nová Ves,
Obec: Smižany, Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 287, parcela registra E, na parcele č. 2133 o
výmere 687 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 28/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,53,- Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
15) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Spišská Nová Ves,
Obec: Smižany, Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 287, parcela registra E, na parcele č. 2197/1 o
výmere 409 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 28/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,31,- Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
16) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, Okres: Spišská Nová Ves,
Obec: Smižany, Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 288, parcela registra E, na parcele č. 791 o
výmere 428 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 28/1680, Súpisová hodnota majetku: 0,33,- Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
17) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Smižany,
Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 288, parcela registra E, na parcele č. 792 o výmere 707 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3, Súpisová hodnota majetku: 49,25,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
18) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Smižany,
Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 288, parcela registra E, na parcele č. 1942 o výmere 2783 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3, Súpisová hodnota majetku: 193,88,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
19) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Smižany,
Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 288, parcela registra E, na parcele č. 2005 o výmere 2462 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3, Súpisová hodnota majetku: 171,52,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017
20) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Smižany,
Katastrálne územie: Smižany, Štát: SR, Číslo LV: 288, parcela registra E, na parcele č. 2006 o výmere 2355 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3, Súpisová hodnota majetku: 164,07,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 30.10.2017

V tomto konkurznom konaní nebola vytvorená oddelená podstata.

JUDr. Matúš Čepček, správca

K037331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radko Majtán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Sídlisko KVP 1, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
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Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30Odk/57/2017 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30Odk/57/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ľubica Gregušková, správca dlžníka Radko Majtán, narodený: 26.10.1971, bytom: Košice - Sídlisko KPV 1,
040 23 Košice týmto oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok
veriteľov v tomto konkurznom konaní:
Fio banka, a.s. , účet č. SK2683300000002901296688

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K037332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Henrieta Vojčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brnenská 1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/73/2017 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/73/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Mgr. Henrieta Vojčíková, nar. 29.06.1976, bytom Brnenská 1, 040 11
Košice, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/73/2017, oznamuje veriteľom,
že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť na tel. č. 055/7296116
alebo e-mailom na adrese: bodnar@bodnarlegal.sk.

K037333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Henrieta Vojčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brnenská 1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/73/2017 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/73/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Mgr. Henrieta Vojčíková, nar. 29.06.1976, bytom Brnenská 1, 040 11
Košice, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/73/2017, týmto v súlade s § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) v spojení s § 167l ods. 5 ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného
veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR v spojení s § 167l ods. 5 ZKR, že kauciu vo výške 350 EUR sú povinní zložiť na
účet IBAN: SK84 8120 0000 0000 2783 6924 vedený v Privatbanka, a.s. Veriteľ popierajúci pohľadávku je
povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a do správy pre
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prijímateľa uviesť spisovú značku konkurzného konania.

K037334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Štefan Bistrančin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 100, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/99/2017 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/99/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka, Mgr. Štefan Bistrančin, narodený: 11.01.1990, bytom: Okružná 100, 071 01 Michalovce,
Slovenská republika, oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať
do správcovského spisu v kancelárii správcu, Ing. Viliam Lafko, Murgašova 3, 040 01 Košice, Slovenská
republika, a to v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00.
Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese viliam.lafko@gmail.com.

Ing. Viliam Lafko, správca

K037335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Štefan Bistrančin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 100, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/99/2017 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/99/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka: (ďalej len "Dlžník") Mgr.
Štefan Bistrančin, narodený: 11.01.1990, bytom: Okružná 100, 071 01 Michalovce, Slovenská republika,
Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov, č.k. 26OdK/99/2017, zverejneným dňa 31. októbra
2017, bol vyhlásený konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor ( hereinafter as „ Debtor“ ) Mgr. Štefan Bistrančin ,born 11.01.1990, address: Okružná
100, 071 01 Michalovce, Slovak republic, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Košice I, No. 26OdK/99/2017 publiced on 31st October 2017bancruptcy procedure was on the Debtor.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 01. novembra 2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.
This resolution of the District court Košice I became valid on 1st November 2017. The bancruptcys 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 na Okresný súd Košice I,
Tichá 21, 040 01 Košice, Slovenská republika, k číslu konania 26OdK/99/2017 a v jednom rovnopise správcovi
na adresu Ing. Viliam Lafko, Murgašova 3, 040 01 Košice, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu 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, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka 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 pre doručovanie písomností , ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy 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
bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Košice I (District court Košice I), Štúrova 19, 04 01
Košice, Slovak republic, to the No. 26OdK/99/2017 and in one original to the bancruptcy trustee to the address
Ing. Viliam Lafko, Murgašova 3, 040 01 Košice, Slovak republic. Each claim must be lodged separetely. The
lodgement 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
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condiction 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 names as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim. In case the address or a seat in the Slovak republic has to be stated. In case a non- financial claim si
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its elevation, as
well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of jus in re or reserve the
possessive law, and on what property is his quarentee refer.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky). Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or wil be not signed, dated or an expert
opinion (in case of non- financial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not be considered as
claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the
incorrect of the incoplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 30 of the BRA.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the bussiness
documentation of the debtor.

Ing. Viliam Lafko, správca/ trustee

K037336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RONMON s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 6306/1A, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 846 653
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/13/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, ako správca úpadcu
RONMON, s.r.o., so sídlom Staničná 6306/1A, 071 01 Michalovce, IČO: 43 846 653 v zmysle § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu
možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na číslo účtu IBAN:
SK54 0900 0000 0051 3672 5599 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.
LawService Recovery, k.s., 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

331

