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K037338
Spisová značka: 6K/14/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Padúch, nar. 10.01.1978,
bytom Záveterná 5685/15, 841 07 Bratislava, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia
slobody Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9,
811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1441, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811
07 Bratislava, zn. správcu: S 1441, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 297,91 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 3.11.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K037339
Spisová značka: 8K/40/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SEAS TRADE, spol. s r.o., Klincová 37/B, 821 08
Bratislava, IČO: 36471887, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VAJNORSKÁ REAL, s.r.o.,
Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO: 46521534
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: VAJNORSKÁ REAL, s.r.o., Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO:
46521534.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie Miletičova 21, 821 08
Bratislava, zn. správcu: S1383.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach
na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
14. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
15. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
21. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
22. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
23. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
24. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Bratislava I dňa 3.11.2017
JUDr. Katarína Bartalská,
K037340
Spisová značka: 4K/27/2014
Predvolanie
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: VIERIK- elektro, s.r.o., so sídlom Gen. Miloša Vesela 3/5304, 034 01
Ružomberok, IČO: 36 426 075, právne zast. KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 851 574
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o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EMOP V.J. s.r.o., so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 44 713
177
nariaďuje sa pojednávanie
na deň: 15.01.2018
-------------------------------------------------------------

o 10:00

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 59

hod.
prízemie

na ktoré sa predvoláva:
Vladimír Juriga, Moravský Svätý Ján 88, 908 71, právny zástupca: URBAN s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom
Slanská Huta č. 77, 044 17 Košice
Helena Jurigová, Moravský Svätý Ján 88, 908 71 právny zástupca: URBAN s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom
Slanská Huta č. 77, 044 17 Košice
správca: JUDr. Tatiana Hládeková, so sídlom kancelárie Prievozská č. 4B, 821 09 Bratislava

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz
doneste so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny
a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže
ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje
postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú
povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň
bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto
neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť
uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom
dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať.
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy
sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo
jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný
stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZKR)
V Bratislave dňa: 26.10.2017
Bartalská
sudca

JUDr. Katarína

Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575
e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

Ak budete žiadať náhradu straty zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný........................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v...................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ...................................eur - resp. má mesačný zárobok,
z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu času .....................eur - a jeho pracovný čas v deň
predvolania je od.................................. do............................ hodiny.
Ušlý zárobok za prácu sa mu zrazí z jeho mzdy.
V ....................................................dňa.............................
Pečiatka:

Podpis:

POUČENIE: Uvedenie nepravdivých údajov v potvrdení zamestnávateľa je trestné!

Okresný súd Bratislava I dňa 26.10.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K037341
Spisová značka: 6K/32/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Sedlák, nar.
15.04.1986 v Bratislave, trvalé bydlisko Mamateyova 12, Bratislava, t. č. vo výkone trestu v Hrnčiarovciach nad
Parnou, o návrhu na výmenu správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a : JUDr. Ján Polomský, Hlohová 10, 821 07 Bratislava, zn. správcu: S1383, z funkcie
správcu úpadcu: Tomáš Sedlák, nar. 15.04.1986 v Bratislave, trvalé bydlisko Mamateyova 12, Bratislava, t. č. vo
výkone trestu v Hrnčiarovciach nad Parnou.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: Tomáš Sedlák, nar. 15.04.1986 v Bratislave, trvalé
bydlisko Mamateyova 12, Bratislava, t. č. vo výkone trestu v Hrnčiarovciach nad Parnou, správcu: KRIVANKON, k.s.,
so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S1704.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.10.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K037342
Spisová značka: 6K/32/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Sedlák, nar. 15.04.1986 v
Bratislave, trvalé bydlisko Mamateyova 12, Bratislava, t. č. vo výkone trestu v Hrnčiarovciach nad Parnou, správcom
ktorého je JUDr. Ján Polomský, Hlohová 10, 821 07 Bratislava, zn. správcu: S1383, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Ján Polomský, Hlohová 10, 821 07 Bratislava, zn. správcu: S1383,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.710,- Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 3.11.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K037343
Spisová značka: 6OdK/103/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Szabó, nar. 07.04.1967, trvale bytom Miestny
úrad Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné nám.11, 821 06 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: Peter Szabó, nar. 07.04.1967, trvale bytom Miestny úrad
Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné nám.11, 821 06 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Magdaléna Kollárová, so sídlom kancelárie Legionárska 1/C, 831 04
Bratislava, zn. správcu: S493.
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.
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

6

Obchodný vestník 215/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2017

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. 456/2017 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).
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
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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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
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.

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. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.11.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K037344
Spisová značka: 6K/40/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Zoltán Konkoly, nar. 21.05.1976, trvale bytom Malé
Dvorníky 249, 929 01 Malé Dvorníky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LIBRA SERVICES s.r.o.
„v likvidácii“, so sídlom Kvetinárska 31, 821 06 Bratislava, IČO: 35 808 781,
rozhodol
Súd konkurzné konanie zastavuje.
Poučenie:
Proti výroku o zastavení konkurzného konania možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom
vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania,
odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden
rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak
sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.11.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K037345
Spisová značka: 2K/76/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vlkanovské strojárne, a.s. "v
likvidácii", so sídlom 974 31 Vlkanová, Továrenská 1, IČO: 31 560 458, správcom konkurznej podstaty ktorého je
JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, takto
rozhodol
Súd o p r a v u j e záhlavie uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 24. 07. 2017 č. k. 2K 76/2015-195
v časti označenia úpadcu tak, že IČO úpadcu Vlkanovské strojárne, a.s. "v likvidácii" namiesto IČO: 31 560 45 je:
„IČO: 31 560 458“, ako aj v časti označenia správcu konkurznej podstaty, kedy namiesto „JUDr. Jaroslava Jakubča“,
bude uvedené: „JUDr. Jaroslav Jakubčo“.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné (§ 357 písm. f) C. s. p., v zmysle ktorého je odvolanie prípustné
len proti uzneseniu súdu prvej inštancie o návrhu na opravu chýb v písaní a počítaní a iných zrejmých nesprávností,
okrem odôvodnenia).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K037346
Spisová značka: 3OdK/307/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Lakatošová, nar. 29. 09. 1963, trvale bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sládkovičova 17/41, 965 01 Žiar nad Hronom; obchodné meno Eva Lakatošová, so sídlom Hviezdoslavova 284/46,
965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 954 492, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar
nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eva Lakatošová, nar. 29. 09. 1963, trvale bytom Sládkovičova
17/41, 965 01 Žiar nad Hronom; obchodné meno Eva Lakatošová, so sídlom Hviezdoslavova 284/46, 965 01 Žiar nad
Hronom, IČO: 44 954 492.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, značka
správcu: S1334.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

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 § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.10.2017
JUDr. Katarína Švecová, sudca
K037347
Spisová značka: 4OdK/328/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alena Dvorská, nar. 01. 05. 1962, trvale bytom
Janova Lehota 49, 966 24 Janova Lehota; obchodné meno Alena Dvorská, so sídlom Janova Lehota 49, 966 24
Janova Lehota, IČO: 43 475 272, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad
Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alena Dvorská, nar. 01. 05. 1962, trvale bytom Janova Lehota
49, 966 24 Janova Lehota; obchodné meno Alena Dvorská, so sídlom Janova Lehota 49, 966 24 Janova Lehota,
IČO: 43 475 272.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie Horná 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47
245 913, značka správcu: S1636.
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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IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
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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b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.10.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K037348
Spisová značka: 3K/4/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka LEKÁREŇ SLNEČNICA 06, spol. s r.o., so
sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 634 492, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 25803/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - LEKÁREŇ SLNEČNICA 06, spol. s r.o., so sídlom Horná 13, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 634 492
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.11.2017
JUDr. Katarína Švecová, sudca
K037349
Spisová značka: 30K/38/2016
30K/38/2016-110
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Zuzana Tompošová, nar. 24.07.1985, bytom E.M. Šoltésovej 2763/5,
052 01 Spišská Nová Ves o návrhu navrhovateľa: BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, IČO: 47 967 692 na povolenie vstupu do konania uznesením zo dňa 25.9.2017 povolil vstup do
konkurzného konania navrhovateľovi: BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava,
IČO: 47 967 692 namiesto pôvodného veriteľa: PRO CIVITAS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava,,
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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IČO: 45 869 464 do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 2/1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2017
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

Za správnosť : Amália Geňová
Okresný súd Košice I dňa 6.11.2017
JUDr. Juraj Komár,
K037350
Spisová značka: 30K/47/2015
30K/47/2015-147
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Jozef Matica, nar. 16.07.1982, bytom Bielocerkevská 783/13, 040 22
Košice o návrhu navrhovateľa: BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO:
47 967 692 na povolenie vstupu do konania uznesením zo dňa 25.9.2017 povolil vstup do konkurzného konania
navrhovateľovi: BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692
namiesto pôvodného veriteľa: PRO CIVITAS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava,, IČO: 45 869 464
do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok na tunajšom súde pod č. 2P.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2017
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

Za správnosť : Amália Geňová

Okresný súd Košice I dňa 6.11.2017
JUDr. Juraj Komár,
K037351
Spisová značka: 31OdK/112/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Silvia Maruscáková, narodený: 13.11.1973, bytom:
Humenská 6/B, 040 11 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: Silvia Maruscáková, narodený: 13.11.1973, bytom: Humenská
6/B, 040 11 Košice.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
Zbavuje dlžníka: Silvia Maruscáková, narodený: 13.11.1973, bytom: Humenská 6/B, 040 11 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. Ján Husár, so sídlom kancelárie Lomonosovova 10, 040 11
Košice, zn. správcu: S1091.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o
uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach. (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
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správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 zákona č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 2.11.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K037352
Spisová značka: 31OdK/113/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ján Jakubík, narodený: 23.12.1952, bytom:
Podjavorinskej 1514/11, 040 11 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: Ján Jakubík, narodený: 23.12.1952, bytom: Podjavorinskej
1514/11, 040 11 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Ján Jakubík, narodený: 23.12.1952, bytom: Podjavorinskej 1514/11, 040 11 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: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S92501.
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.
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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)
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
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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)
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
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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
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
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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 2.11.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K037353
Spisová značka: 31OdK/114/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Tomáš Labanc, narodený: 5.1.1980, bytom: Hlavná
114/84, 076 13 Kazimír, 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: Tomáš Labanc, narodený: 5.1.1980, bytom: Hlavná 114/84,
076 13 Kazimír.
II.
Zbavuje dlžníka: Tomáš Labanc, narodený: 5.1.1980, bytom: Hlavná 114/84, 076 13 Kazimír
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: Ing. Iveta Beslerová, so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01
Košice, zn. správcu: S1275.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o
uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach. (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
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3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
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
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veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
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
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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 2.11.2017
JUDr. Július Tóth, vyšší súdny úradník
K037354
Spisová značka: 31OdK/115/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Silvia Siváková, narodený: 11.3.1984, bytom: Herlianská 79,
040 12 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: Silvia Siváková, narodený: 11.3.1984, bytom: Herlianská 79,
040 12 Košice.
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II.
Zbavuje dlžníka: Silvia Siváková, narodený: 11.3.1984, bytom: Herlianská 79, 040 12 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. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice, zn.
správcu: S1015.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o
uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach. (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
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a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
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ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
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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 2.11.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K037355
Spisová značka: 26OdK/113/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Iveta Katrenicsová, narodený: 27. 04. 1966. bytom:
Rudná 114, 048 01 Rožňava, 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: Iveta Katrenicsová, narodený: 27. 04. 1966. bytom: Rudná
114, 048 01 Rožňava.
II.
Zbavuje dlžníka: Iveta Katrenicsová, narodený: 27. 04. 1966. bytom: Rudná 114, 048 01 Rožňava
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: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie Trieda SNP 55, 040 11 Košice,
zn. správcu: S1198.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
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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)
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
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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
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
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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. Róbert Zsiga, sudca
K037356
Spisová značka: 26OdK/114/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Edita Kováčová, narodený:16.11.1970, bytom:
Krosnianska 35, 040 22 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: Edita Kováčová, narodený:16.11.1970, bytom: Krosnianska
35, 040 22 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Edita Kováčová, narodený:16.11.1970, bytom: Krosnianska 35, 040 22 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: JUDr. Tomáš Kališka, so sídlom kancelárie Žriedlova 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1743.
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)
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4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
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)
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11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
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)
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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 2.11.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K037357
Spisová značka: 26OdK/112/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Lukáš Mirga, narodený: 13.06.1987, bytom: Potočná
524/35, 053 14 Spišský Štvrtok, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Prešov, so sídlom: Slovenská 40,
080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje k o n k u r z na majetok dlžníka: Lukáš Mirga, narodený: 13.06.1987, bytom: Potočná 524/35,
053 14 Spišský Štvrtok.
II.
Zbavuje dlžníka: Lukáš Mirga, narodený: 13.06.1987, bytom: Potočná 524/35, 053 14 Spišský Štvrtok
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
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Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Ustanovujesprávcu podstaty: JUDr. Juraj Gavalčin, so sídlom kancelárie Platanová 5, 040 01 Košice,
zn. správcu: S909.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o
uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
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;
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za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
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
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neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
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
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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 31.10.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K037358
Spisová značka: 32OdK/99/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Anton Seman, narodený: 14.08.1967, bytom Richnava
227, 053 51 Richnava, 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: Anton Seman, narodený: 14.08.1967, bytom Richnava 227,
053 51 Richnava.
II.
Zbavuje dlžníka: Anton Seman, narodený: 14.08.1967, bytom Richnava 227, 053 51 Richnava 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. Lukáš Michaľov, so sídlom kancelárie Thurzova 6, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1790.
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:
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1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o
uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 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
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kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
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18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 3.11.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
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K037359
Spisová značka: 30OdK/68/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Klaudia Winklerová, narodený: 16.12.1988, bytom:
Fábryho 40, 040 22 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Návrh o d m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 2.11.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K037360
Spisová značka: 31OdK/116/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Bohuslav Kakur, narodený: 18.10.1982, bytom: Kechnec
49, 044 58 Kechnec, zastúpený: Centrum právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Bohuslav Kakur, narodený: 18.10.1982, bytom: Kechnec 49,
044 58 Kechnec.
II.
Zbavuje dlžníka: Bohuslav Kakur, narodený: 18.10.1982, bytom: Kechnec 49, 044 58 Kechnec
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. František Lukáč, so sídlom kancelárie Košická 56, 048 01
Rožňava, zn. správcu: 1653.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o
uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach. (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
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19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 zákona č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 6.11.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K037361
Spisová značka: 31OdK/117/2017
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jana Barényiová, narodený: 28.11.1959, bytom: Kysak
044 81, zastúpený: Centrum právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Barényiová, narodený: 28.11.1959, bytom: Kysak 044 81.
II.
Zbavuje dlžníka: Jana Barényiová, narodený: 28.11.1959, bytom: Kysak 044 81 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. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie Hraničná 2, 040 17
Košice, zn. správcu: S1132.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o
uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach. (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;

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

51

Obchodný vestník 215/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2017

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

Okresný súd Košice I dňa 6.11.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K037362
Spisová značka: 31R/1/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MANGINI s.r.o. v "reštrukturalizácii", so
sídlom: Michalovská 1, 073 01 Sobrance, IČO: 36 191 141, o návrhu na potvrdenie plánu takto
rozhodol
Potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: MANGINI s.r.o. v "reštrukturalizácii", so sídlom: Michalovská 1, 073 01
Sobrance, IČO: 36 191 141, schválený na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 13.10.2017, ktorý tvorí prílohu tohto
rozhodnutia.
Ukončuje reštrukturalizáciu dlžníka: MANGINI s.r.o. v "reštrukturalizácii", so sídlom: Michalovská 1, 073 01 Sobrance,
IČO: 36 191 141.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 6.11.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
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K037363
Spisová značka: 31OdK/150/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miloš Kromka, nar. 19.11.1972, bytom Nitra, Rýnska č.
167/2, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miloš Kromka, nar. 19.11.1972, bytom Nitra, Rýnska č. 167/2.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova č. 34.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), na predpísanom
tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn.
31OdK/150/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( §
28 ods. 6 ZoKR ). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto
rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: Miloš Kromka, nar. 19.11.1972, bytom Nitra, Rýnska č. 167/2, spôsobom v zmysle čl.
54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne ( § 28 ods. 4 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZoKR ). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky ( § 29 ods. 3 ZoKR ).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
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okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

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

58

Obchodný vestník 215/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2017

Okresný súd Nitra dňa 3.11.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K037364
Spisová značka: 31OdK/152/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Solčiansky, nar. 13.05.1987, bytom Komárno, Vodná
č. 34/56, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Solčiansky, nar. 13.05.1987, bytom Komárno, Vodná č. 34/56.
II/ Ustanovuje správcu: RESKON, k.s., IČO: 50440616, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, M. R. Štefánika č. 4.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), na predpísanom
tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn.
31OdK/152/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( §
28 ods. 6 ZoKR ). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto
rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: Peter Solčiansky, nar. 13.05.1987, bytom Komárno, Vodná č. 34/56, spôsobom v
zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom
konaní.
VI/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
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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.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne ( § 28 ods. 4 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZoKR ). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky ( § 29 ods. 3 ZoKR ).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
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Okresný súd Nitra dňa 3.11.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K037365
Spisová značka: 27OdK/89/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Trnka, nar. 08.08.1982, bytom Pozba č. 99,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivan Trnka, nar. 08.08.1982, bytom Pozba č. 99.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova trieda č. 9.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), na predpísanom
tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn.
27OdK/89/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( §
28 ods. 6 ZoKR ). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto
rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: Ivan Trnka, nar. 08.08.1982, bytom Pozba č. 99, spôsobom v zmysle čl. 54
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 zo dňa 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

63

Obchodný vestník 215/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2017

VI/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa
neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne ( § 28 ods. 4 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZoKR ). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky ( § 29 ods. 3 ZoKR ).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).
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pohľadávok proti tejto podstate ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
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b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
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pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 3.11.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K037366
Spisová značka: 27OdK/90/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: JUDr. Milan Španír, nar. 26.02.1947, bytom Palárikovo,
Hlavná č. 63, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: JUDr. Milan Španír, nar. 26.02.1947, bytom Palárikovo, Hlavná č. 63
II/ Ustanovuje správcu: Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie: Nitra, Janka Kráľa č. 104.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), na predpísanom
tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn.
27OdK/90/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( §
28 ods. 6 ZoKR ). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto
rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: JUDr. Milan Španír, nar. 26.02.1947, bytom Palárikovo, Hlavná č. 63, spôsobom v
zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom
konaní.
VI/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa
neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne ( § 28 ods. 4 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZoKR ). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky ( § 29 ods. 3 ZoKR ).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
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odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
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úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
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

70

Obchodný vestník 215/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2017

alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 3.11.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K037367
Spisová značka: 31OdK/154/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lukáš Čery, nar. 04.01.1982, bytom Levice, Perecká č. 1,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lukáš Čery, nar. 04.01.1982, bytom Levice, Perecká č. 1.
II/ Ustanovuje správcu: Ing. Mária Budniková, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Nábrežná č. 4.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), na predpísanom
tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn.
31OdK/154/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( §
28 ods. 6 ZoKR ). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto
rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: Lukáš Čery, nar. 04.01.1982, bytom Levice, Perecká č. 1, spôsobom v zmysle čl. 54
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
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uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne ( § 28 ods. 4 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZoKR ). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky ( § 29 ods. 3 ZoKR ).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
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splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
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dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

Okresný súd Nitra dňa 3.11.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K037368
Spisová značka: 31OdK/155/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Miček, nar. 02.05.1971, bytom Nitra - Chrenová,
Clementisova č. 909/6, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č.
12, IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
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I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: František Miček, nar. 02.05.1971, bytom Nitra - Chrenová, Clementisova č.
909/6.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Stanislav Barkoci, so sídlom kancelárie: Nitra, Hollého č. 10.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), na predpísanom
tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn.
31OdK/155/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( §
28 ods. 6 ZoKR ). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto
rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: František Miček, nar. 02.05.1971, bytom Nitra - Chrenová, Clementisova č. 909/6,
spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VI/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne ( § 28 ods. 4 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZoKR ). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky ( § 29 ods. 3 ZoKR ).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
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a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
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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 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
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Okresný súd Nitra dňa 3.11.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K037369
Spisová značka: 31OdK/157/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Beáta Vlačuhová, nar. 08.06.1976, bytom Levice, M. R.
Štefánika č. 22, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Beáta Vlačuhová, nar. 08.06.1976, bytom Levice, M. R. Štefánika č. 22.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Vlasta Suchánová, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Podzámska č. 32.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), na predpísanom
tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn.
31OdK/157/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( §
28 ods. 6 ZoKR ). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto
rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: Beáta Vlačuhová, nar. 08.06.1976, bytom Levice, M. R. Štefánika č. 22, spôsobom v
zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom
konaní.
VI/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
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dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne ( § 28 ods. 4 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZoKR ). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky ( § 29 ods. 3 ZoKR ).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
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úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
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alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

Okresný súd Nitra dňa 3.11.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K037370
Spisová značka: 27OdK/91/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Soňa Áčová, nar. 27.06.1962, bytom Mojmírovce, Ivánska č.
1295/12, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), 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

84

Obchodný vestník 215/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2017

I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Soňa Áčová, nar. 27.06.1962, bytom Mojmírovce, Ivánska č. 1295/12.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova č. 9.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), na predpísanom
tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn.
27OdK/91/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( §
28 ods. 6 ZoKR ). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto
rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: Soňa Áčová, nar. 27.06.1962, bytom Mojmírovce, Ivánska č. 1295/12, spôsobom v
zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom
konaní.
VI/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa
neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
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uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne ( § 28 ods. 4 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZoKR ). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky ( § 29 ods. 3 ZoKR ).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
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b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
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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 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 3.11.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K037371
Spisová značka: 27OdK/92/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Hamran, nar. 02.11.1980, bytom Svätý Peter, Severná
č. 3, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Hamran, nar. 02.11.1980, bytom Svätý Peter, Severná č. 3.
II/ Ustanovuje správcu: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., IČO: 48003506, so sídlom kancelárie: Nitra, Štúrova č. 21.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
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prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), na predpísanom
tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn.
27OdK/92/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( §
28 ods. 6 ZoKR ). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto
rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: Jozef Hamran, nar. 02.11.1980, bytom Svätý Peter, Severná č. 3, spôsobom v zmysle
čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa
neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne ( § 28 ods. 4 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
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ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZoKR ). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky ( § 29 ods. 3 ZoKR ).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
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a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 3.11.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K037372
Spisová značka: 27OdK/93/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Darina Lörinczová, nar. 12.02.1963, bytom obec Branč,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Darina Lörinczová, nar. 12.02.1963, bytom obec Branč.
II/ Ustanovuje správcu: LawService Recovery, k.s., IČO: 47817003, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova trieda č.
9.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), na predpísanom
tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn.
27OdK/93/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( §
28 ods. 6 ZoKR ). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto
rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: Darina Lörinczová, nar. 12.02.1963, bytom obec Branč, spôsobom v zmysle čl. 54
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa
neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne ( § 28 ods. 4 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZoKR ). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky ( § 29 ods. 3 ZoKR ).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate ( § 28 ods. 7, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 3.11.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K037373
Spisová značka: 27OdK/67/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Peter Kováč, nar. 17.10.1966,
bytom Komárno - Nová Stráž, Narcisová č. 565/1, ktorého správcom je Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie Nitra,
Mariánska č. 6, 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. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie Nitra, Mariánska č. 6 preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu v tvare IBAN: SK70 7500 0000 0040 0820 4559 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého
Centrom právnej pomoci, vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 14 - 355/2017.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 6.11.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K037374
Spisová značka: 27OdK/83/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Sebastián Farkaš, nar. 10.05.1983,
bytom Mesto Nitra, ktorého správcom je JUDr. Jozef Majorán, so sídlom kancelárie Levice, Ľudovíta Štúra 3, 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. Jozef Majorán, so sídlom Levice, Ulica Ľudovíta Štúra č. 3 preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu v tvare IBAN: SK77 0900 0000 0000 2864 8925 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého
Centrom právnej pomoci, vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 14 - 404/2017.
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 6.11.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K037375
Spisová značka: 31K/34/2015
Okresný súd Nitra Okresný súd Nitra zverejňuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 3CoKR/58/2017-214.
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Trandžíkovej a členov senátu JUDr.
Borisa Tótha a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing.
Drahomíra Nováková, nar. 05.01.1968, bytom Koháryho ul. 967/30, 934 01 Levice, ktorého správcom je LawService
Recovery, k.s., so sídlom Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, značka správcu S 1731, o sťažnosti Mgr. Ing. Miroslava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zdychavského zo dňa 20.12.2016 a o návrhu správcu LawService Recovery, k.s. zo dňa 29.02.2016 na opravu
uznesenia č.k. 31K/34/2015-118 zo dňa 22.12.2015, o odvolaní správcu proti II. výroku uznesenia Okresného súdu
Nitra č.k. 31K/34/2015-187 zo dňa 24.01.2017, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 31K/34/2015-187 zo dňa 24.01.2017, v časti II. výroku,
ktorým súd návrh navrhovateľa na vydanie opravného uznesenia zamietol, p o t v r d z u j e .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Dovolanie, ani dovolanie generálneho prokurátora, proti uzneseniu vydanému v konaní podľa NR SR č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je prípustné
(§ 198 ods. 1 posledná veta ZoKR).
dňa 2.10.2017
JUDr. Beáta Trandžíková, sudca
K037376
Spisová značka: 31OdK/55/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Peter Šálek, nar. 7.2.1969, bytom
Cintorínska 163/16, 935 31 Horná Seč, ktorého správcom je : JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie
Štefánikova trieda 9, Nitra, S1208, 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. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, Nitra, S1208,
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: SK45 0900 0000 0051 2231 9709,
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 - 212/2017.

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
K037377
Spisová značka: 3OdK/138/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Urban, nar. 18.01.1965, bytom Harangovska
321/37, 094 14 Sečovská Polianka, správcom ktorého je Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Puškinova 17, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: Správcovská a
poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Puškinova 17, 080 01 Prešov, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
05.10.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 580/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 6.11.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K037378
Spisová značka: 3OdK/140/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľuba Ševcová, nar. 10.06.1960, bytom Pod Papierňou
1469/58, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Soňa Surmová LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080
01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Soňa
Surmová LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
05.10.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 581/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 6.11.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K037379
Spisová značka: 3OdK/142/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Milčák, nar. 06.03.1958, bytom Lesnica 16, 065 33
Lesnica, správcom ktorého je Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná k. s., so sídlom kancelárie Sabinovská 95,
080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: Slovenská
konkurzná a reštrukturalizačná k. s., so sídlom kancelárie Sabinovská 95, 080 01 Prešov, preddavok vo výške 500,eur zložený dňa 06.10.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
584/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 6.11.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K037380
Spisová značka: 3OdK/144/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rastislav Peržeľ, nar. 13.11.1982, bytom Prestějovská
4830/43, správcom ktorého je PERSPECTA Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31
Bardejov, takto
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rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: PERSPECTA
Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, preddavok vo výške 500,- eur zložený
dňa 11.10.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 592/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 6.11.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K037381
Spisová značka: 3OdK/146/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Boga, nar. 05.03.1991, bytom Laborecká 1853/9,
066 01 Humenné, správcom ktorého je Mgr. Marián Lipa, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné,
takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: Mgr. Marián
Lipa, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 12.10.2017
na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 590/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 6.11.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K037382
Spisová značka: 3OdK/154/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomír Kroščen, nar. 24.12.1963, bytom Poprad 058 01,
zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Liptovský Mikuláš, so sídlom Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Kroščen, nar. 24.12.1963, bytom Poprad 058 01,
II.

ustanovuje správcu: Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom kancelárie Radničné námestie, 085 01 Bardejov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.

ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho
rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom
vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 6.11.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K037383
Spisová značka: 3OdK/156/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Šeda, nar. 30.05.1958, bytom Ťačevská 7, 085 01
Bardejov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, so sídlom Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Bardejov,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Šeda, nar. 30.05.1958, bytom Ťačevská 7, 085 01

II.
ustanovuje správcu: Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., so sídlom kancelárie Rázusová 125, 093 01
Vranov nad Topľou,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho
rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom
vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
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je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 6.11.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K037384
Spisová značka: 3OdK/158/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Marta Rákociová, nar. 26.11.1961, bytom Ludvíka
Svobodu 2669/25, 058 01 Poprad, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Bratislava, Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava 15, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Marta Rákociová, nar. 26.11.1961, bytom Ludvíka Svobodu
2669/25, 058 01 Poprad,
II.
Humenné,

ustanovuje správcu: JUDr. Ľuboša Bajužíka, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho
rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom
vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
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Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 6.11.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
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K037385
Spisová značka: 2OdK/154/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Matúš Lavko, nar. 13.9.1983, trvale bytom Budovateľská
506, 059 16 Hranovnica, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Liptovský Mikuláš, so sídlom Kollárova 2,
031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Matúš Lavko, nar. 13.9.1983, trvale bytom Budovateľská 506,
059 16 Hranovnica,
II.

ustanovuje správcu: Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho
rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom
vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
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zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

Okresný súd Prešov dňa 6.11.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K037386
Spisová značka: 2OdK/155/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Lavko, nar. 21.6.1980, trvale bytom SNP 42/16, 059
16 Hranovnica, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Liptovský Mikuláš, so sídlom Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
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I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Lavko, nar. 21.6.1980, trvale bytom SNP 42/16, 059 16
Hranovnica,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Ivana Orosová, so sídlom kancelárie Masaryková 10, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho
rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom
vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
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Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 6.11.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K037387
Spisová značka: 2OdK/156/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Varšo, nar. 27.2.1952, trvale bytom 067 35
Čukalovce 6, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom Slovenská 40, 080 01 Prešov, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
6,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Varšo, nar. 27.2.1952, trvale bytom 067 35 Čukalovce

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
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predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho
rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom
vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
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neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

Okresný súd Prešov dňa 6.11.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K037388
Spisová značka: 2OdK/157/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Hosa, nar. 26.5.1969, trvale bytom Dominika
Tatarku 323/6, 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Hosa, s miestom podnikania Dominika
Tatarku 323/6, 058 01 Poprad, IČO: 41 901 380, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Liptovský Mikuláš,
so sídlom Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Hosa, nar. 26.5.1969, trvale bytom Dominika Tatarku
323/6, 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Hosa, s miestom podnikania Dominika Tatarku
323/6, 058 01 Poprad, IČO: 41 901 380,
II.
Bardejov,

ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
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IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho
rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom
vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
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

112

Obchodný vestník 215/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2017

f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 6.11.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K037389
Spisová značka: 40K/14/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi GORDON OIL, s. r. o. so sídlom
Vápenická 303/2, 971 01 Prievidza, IČO 46 534 571, ktorého predbežným správcom je obchodná spoločnosť B.F.B.
správcovská, v. o. s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka
správcu S1220, o žiadosti predbežného správcu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy, takto
rozhodol
Lehota na predloženie záverečnej správy sa predlžuje najneskôr do 12.12.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 3.11.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K037390
Spisová značka: 40OdS/7/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Dana Sikelová, nar. 04.07.1960, trvale bytom Malá
okružná 931/54, 958 01 Partizánske, zastúpeného Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o. so sídlom
Jesenského 231/5, 958 01 Partizánske, IČO 47 239 948, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
I. Poskytuje ochranu pred veriteľmi dlžníkovi Dana Sikelová, nar. 04.07.1960, trvale bytom Malá okružná 931/54, 958
01 Partizánske.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1562.
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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 primerane podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní bez zbytočného odkladu informovať o začatí hlavného insolvenčného konania
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho
zabezpečenia členských štátov Európskej únie.
V. Ukladá dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500 eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa
doručenia výzvy správcu na zaplatenie preddavku.
VI. Poučuje dlžníka, že ak nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných
nákladov spojených s vedením konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto skutočnosť
oznámi v Obchodnom vestníku, čím sa konanie končí (§ 168a ods. 3 ZKR).
VII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods.1 nariadenia, 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.
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a ZKR).
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 sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Trenčín dňa 3.11.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K037391
Spisová značka: 40OdK/157/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Peter Grajcar, nar. 29.06.1962, trvale bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Morovnianska cesta 1790/11, 971 52 Handlová, zastúpeným Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Peter Grajcar, nar. 29.06.1962, trvale bytom Morovnianska cesta 1790/11,
971 52 Handlová.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Mgr. Dušan Divko M. B. A. so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 346, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1227.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. 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. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia, 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.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
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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a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 3.11.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K037392
Spisová značka: 38K/15/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Marián Lalinský,
nar. 19.6.1985, bydlisko Kraskova 1231/10, Dubnica nad Váhom, uznesením č.k. 38K/15/2016-248 zo dňa
11.10.2017 povolil vstup obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina,
IČO 31 575 951, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa obchodnej
spoločnosti Sberbank Slovensko, a. s. so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO 17 321 123, a to v rozsahu časti
pohľadávky vo výške 24 082,71 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 7 a v rozsahu časti pohľadávky
vo výške 57,12 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 8.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.11.2017.

Okresný súd Trenčín dňa 6.11.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K037393
Spisová značka: 40NcKR/12/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Juraj Škorňák, nar. 26.08.1968, bydliskom
Komenského 666/11, 956 18 Bošany, občan Slovenskej republiky, správcom ktorého je JUDr. Andrej Jaroš so sídlom
kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu S373, o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžník Juraj Škorňák, nar. 26.08.1968, bydliskom Komenského 666/11, 956 18 Bošany s a

o d d l ž u j e.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.

Okresný súd Trenčín dňa 6.11.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K037394
Spisová značka: 40NcKR/4/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci povoleného oddlženia dlžníčky: Jana Zvěřinová, nar. 08.06.1972, trvale bytom
Pod hájom 1098/105, 018 41 Dubnica nad Váhom, občan Slovenskej republiky, správcom ktorého je JUDr. Vladimír
Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1393, o oddlžení
dlžníčky, takto
rozhodol
Dlžníčka Jana Zvěřinová, nar. 08.06.1972, trvale bytom Pod hájom 1098/105, 018 41 Dubnica nad Váhom s a
d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín dňa 6.11.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K037395
Spisová značka: 38K/13/2016
Okresný súd Trenčín pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu František Mikula, nar. 02.06.1984, bytom Morovnianska cesta 1731/35, Handlová, ktorého správcom je
obchodná spoločnosť Licitor recovery k. s., so sídlom kancelárie Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S1388, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu na speňažovanie motorového vozidla zapísaného
vo všeobecnej podstate, takto
rozhodol
Súd u d e ľ u j e z á v ä z n ý p o k y n na postup správcu pri speňažovaní majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 15/2017 zo dňa 23.01.2017 - osobné motorové vozidlo Alfa
Romeo 146, rok výroby 1998, v súpisovej hodnote 400,- eur, nasledovne:
I. Spôsob speňažovania hnuteľnej veci : formou verejného ponukového konania podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zák. č. 7/2005 Z.z.
v prvom kole ponukového konania za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu uvedenú v súpise majetku,
a teda za sumu 400,- eur,
v druhom kole ponukového konania za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 75% uvedenú v súpise
majetku, a teda za sumu 300,- eur,
v treťom kole za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 50% uvedenú v súpise majetku, a teda za sumu
200,- eur,
v štvrtom kole a v ďalších kolách ponukového konania za najvyššiu ponuku.
II. Podmienky speňažovania :
správca zverejní ponukové konania na svojej úradnej tabuli, úradnej tabuli obce Handlová ako aj v
Obchodnom vestníku s minimálnym obsahom inzerátu: nezameniteľne označený predmet predaja, spôsob určenia
ceny, lehota na podanie ponúk, spôsob a miesto doručenia ponúk, termín otvárania obálok, lehotu na vyhodnotenie
ponúk.
III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk :
automobil sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky
proti správcovi alebo proti podstate,
písomnú záväznú ponuku je potrebné doručiť na adresu: LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA- MIKULA - NEOTVÁRAŤ“
v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) dní od dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku
SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 14:00 hod.; v
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané
pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky,
každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná do dokončenia
vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť alebo dopĺňať a ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená
najneskôr v posledný deň určenej lehoty do 14:00 hod., v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného
pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.
IV. Obsah ponuky :
Ponuka musí obsahovať:
podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu v
zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, prípadne miesto podnikania, IČO,
zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú
konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj,
ponuka musí byť datovaná a riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v
zmysle výpisu z Obchodného registra.
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. Vyhodnotenie ponúk :
pre dodržanie lehoty na podanie ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie
správcu a nie dátum podania na pošte,
na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé
informácie, sa neprihliada,
správca otvorí neporušené obálky s predloženými ponukami v termíne uvedenom v rámci ponukového
konania, vyhotoví sa o tom úradný záznam, pričom otvárania obálok sa môže zúčastniť každý veriteľ úpadcu, ktorý
ma riadne prihlásenú a zistenú pohľadávku,
jednotlivé ponuky budú vyhodnotené správcom bezodkladne najneskôr nasledujúci pracovný deň po
uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom správca o tom vyhotoví zápisnicu, ktorá bude
obsahovať najmä: vymedzenie záujemcov, ktorí predložili ponuku, navrhované kúpne ceny a ich splatnosť, prípadné
dôvody vyradenia ponúk správcom a v prílohe fotokópie predložených ponúk, a takto spísanú zápisnicu s prílohami
predloží veriteľskému výboru resp. zástupcovi veriteľov,ň
víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu cenu za predmet ponuky,
v prípade zhodnosti ponúk , správca vyzve dotknutých záujemcov, aby svoje ponuky zvýšili a nové
ponuky doručili do kancelárie správcu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na úpravu ponuky
kúpnej ceny z dôvodu rovnosti navrhovanej ceny. V takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten
záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri
zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola správcovi doručená skoršie,
oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do päť dní od vyhodnotenia ponúk.
Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená.
úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 10 dní odo dňa oznámenia
úspechu vo verejnom ponukovom konaní. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s
výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za následok neuzavretie kúpnej
zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania.
úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na vyššie uvedený účet Úpadcu
zriadený správcom na účely konkurzu, pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu najneskôr v deň uzavretia
kúpnej zmluvy,
správca si v kúpnej zmluve vymieni výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom motorového
vozidla až uhradením kúpnej ceny v celosti. Až po uhradení kúpnej ceny je kupujúci oprávnený protokolárne prevziať
motorové vozidlo,
registrácia zmeny vlastníka a držiteľa automobilu na príslušnom ODI sa uskutoční až po uhradení
kúpnej ceny za automobil kupujúcim a po protokolárnom prevzatí automobilu kupujúcim,
všetky náklady súvisiace s prevzatím a prepravou majetku znáša úspešný záujemca.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 6.11.2017
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K037396
Spisová značka: 38K/55/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Habšuda, nar. 17.10.1972,
trvale bytom Vajanského 542/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, podnikajúci pod obchodným menom Peter Habšuda
ALMA s miestom podnikania Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 34 532 994, ktorého správcom je
JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, 017 01, značka správcu S1070, o
návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, 017 01, značka
správcu S1070 sa priznáva paušálna odmena vo výške
7 966,53 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
správcovi JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, 017 01, značka správcu
S1070 časť priznanej paušálnej odmeny vo výške 663,88 eura, a to z preddavku zloženého navrhovateľom veriteľom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 90/2016.
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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 6.11.2017
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K037397
Spisová značka: 25OdK/67/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Martin Ruman, nar. 22.08.1973,
418 Plavecký Peter 906 35, zastúpeného: Centrum právnej pomoci - kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody
12, Bratislava, správcom ktorého je: SKP, k. s., so sídlom kancelárie: 40/7673, Trnava, o žiadosti správcu o
poukázanie preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
Súd p o u k a z u j e správcovi, SKP, k. s., so sídlom kancelárie: 40/7673, Trnava, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,00 eur.
II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 2352017 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.10.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K037398
Spisová značka: 25OdK/34/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RNDr. Emil Němec, nar. 17.02.1954,
906 34 Prievaly 112, zastúpeného: Centrum právnej pomoci - kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12,
Bratislava, správcom ktorého je: Ing. Lucia Sandtner, so sídlom kancelárie: Sadová 3/A, Senica, o žiadosti správcu o
poukázanie preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol

I.
Súd p o u k a z u j e správcovi, Ing. Lucii Sandtner, so sídlom kancelárie: Sadová 3/A, Senica,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,00 eur.
II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 1302017 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.

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

121

Obchodný vestník 215/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2017

Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.10.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K037399
Spisová značka: 25OdK/42/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Borisová, nar. 04.04.1968, Dlhý
Hon 209, Dvorníky, zastúpeného: Centrum právnej pomoci - kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, Nitra,
správcom ktorého je: SKP, k. s., so sídlom kancelárie: 40/7673, Trnava, o žiadosti správcu o poukázanie preddavku
na úhradu paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
Súd p o u k a z u j e správcovi, SKP, k. s., so sídlom kancelárie: 40/7673, Trnava, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,00 eur.
II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 1562017 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.10.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K037400
Spisová značka: 25OdK/50/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubica Ondriášová, nar. 02.06.1962,
Hlavná ulica 1, Trnava, zastúpeného: Centrum právnej pomoci - kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12,
Bratislava, správcom ktorého je: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie: Royova 9, Piešťany, o
žiadosti správcu o poukázanie preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
Súd p o u k a z u j e správcovi, Mgr. Jane Petrášovej Laiferovej, so sídlom kancelárie: Royova 9,
Piešťany, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,00 eur.
II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 1842017 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
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uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.10.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K037401
Spisová značka: 25OdK/56/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Daniel Kubíček, nar. 09.09.1980,
Vinohrady nad Váhom 276, zastúpeného: Centrum právnej pomoci - kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody
12, Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, Piešťany, o
žiadosti správcu o poukázanie preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
Súd p o u k a z u j e správcovi, JUDr. Stanislavovi Volárovi, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11,
Piešťany, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,00 eur.
II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 1992017 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.10.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K037402
Spisová značka: 25OdK/29/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dominika Oroszová, nar. 09.11.1990,
astúpeného: Centrum právnej pomoci - kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, Bratislava, správcom
ktorého je Mgr. Marek Čelustka, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, Šaľa, o žiadosti správcu o poukázanie preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
Súd p o u k a z u j e správcovi, Mgr. Marekovi Čelustkovi, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, Šaľa,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,00 eur.
II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 1122017 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
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Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.11.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K037403
Spisová značka: 25OdK/60/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Slávka Kostelná, nar. 23.08.1965, 8.
mája 4387/15, Piešťany, zastúpeného: Centrum právnej pomoci - kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12,
Bratislava, správcom ktorého je Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1, Trnava, o
žiadosti správcu o poukázanie preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
Súd p o u k a z u j e správcovi, Ing. Miriam Šefčíkovej, PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej
37/1, Trnava, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,00 eur.
II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 2182017 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.11.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K037404
Spisová značka: 25OdK/59/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alexander Vágó, nar. 09.11.1965,
Nová Doba 926/21, Galanta, zastúpeného: Centrum právnej pomoci - kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody
12, Bratislava, správcom ktorého je Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie: Štúrova 42, Šaľa, o žiadosti
správcu o poukázanie preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol

I.
Súd p o u k a z u j e správcovi, Mgr. Eve Timár Myjavcovej, so sídlom kancelárie: Štúrova 42, Šaľa,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,00 eur.
II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 2142017 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.11.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K037405
Spisová značka: 25OdK/15/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Terézia Štrückmüllerová, nar.
20.08.1976, Mliečňanská 22/A, Šamorín, zastúpeného: Centrum právnej pomoci - kancelária CPP v Bratislave,
Námestie slobody 12, Bratislava, správcom ktorého je Mgr. Marek Čelustka, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, Šaľa, o
žiadosti správcu o poukázanie preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
Súd p o u k a z u j e správcovi, Mgr. Marekovi Čelustkovi, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, Šaľa,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,00 eur.
II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 792017 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.11.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K037406
Spisová značka: 25OdK/37/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Kubala, nar. 08.04.1971,
Teplická 27/108, Piešťany, zastúpeného: Centrum právnej pomoci - kancelária CPP v Trenčíne, Hviezdoslavova 3,
Trenčín, správcom ktorého je Mgr. Marek Čelustka, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, Šaľa, o žiadosti správcu o
poukázanie preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
Súd p o u k a z u j e správcovi, Mgr. Marekovi Čelustkovi, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, Šaľa,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,00 eur.
II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 1432017 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.11.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K037407
Spisová značka: 28R/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka: A - DEMO, s.r.o., Topoľová 1,
951 31 Močenok, IČO: 36 274 321, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.
17422/T, správcom majetku ktorého je Mgr. Ladislav Barát, Školská č. 3, 949 01 Nitra, uznesením č.k.: 28R/1/2017 431 zo dňa 02.08.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 09.08.2017, povolil vstup nového veriteľa: EULER
HERMES SA, so sídlom: 1000 Brusel Avenue des Arts 56, Belgické Kráľovstvo, reg.číslo: 0403248596, organizačná
zložka, so sídlom: Molákova 576/11, 186 00 Praha 8 Česká republika, IČO: 241 81 161 namiesto pôvodného veriteľa:
Ferona Slovakia, a.s., so sídlom Bytčická cesta 12, 011 45 Žilina, IČO: 36 401 137, rozsahu pohľadávok v celkovej
výške 10.586,99 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 12.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.08.2017.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.11.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K037408
Spisová značka: 28R/3/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FAPO, spol. s.r.o., so sídlom ul. 29. Augusta 9/9, 924 00
Galanta, IČO: 36 226 556, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 10869/T, o
návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: FAPO, spol. s.r.o., so sídlom ul. 29. Augusta 9/9, 924 00
Galanta, IČO: 36 226 556.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda 929 01.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho
podnikateľskej alebo inej činnosti),
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
h)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení pohľadávok,
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16 596,96 eura, s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom,
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo mimozmluvných sankcií,
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
§ 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku účinného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa
neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. 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.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v
prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za
nezabezpečenú pohľadávku. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik 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 prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa 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. 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. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Ak sú
pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na
prihlášku prihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so
zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom
možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. 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
náležitosti
námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.10.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K037409
Spisová značka: 8K/14/2017
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Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 020 982, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VYPECO, a.s., so
sídlom Kragujevská 8055/9, 010 01 Žilina, IČO: 36 380 059, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, vo dvoch vyhotoveniach. Pritom je potrebné,
aby predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 31.10.2017 tridsať dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 31.10.2017,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 31.10.2017 a v deň predloženia
tejto informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, t.j. do 30.11.
2017.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom konkurznom konaní
uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže ich nedodržanie môže byť
sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
14.12.2017 o 10:00 h na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby sa
na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Upovedomuje veriteľov: MKP Trade, s.r.o., so sídlom V. Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO: 36 704 440, že vo veci
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 14.12.2017 o 10:00 h na Okresnom súde Žilina,
pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 6.11.2017
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K037410
Spisová značka: 9K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi: Sálem s.r.o., so sídlom 038 44
Borcová 6, IČO: 46 838 741, začatého na návrh veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
010 01 Žilina, takto
rozhodol
V y z ý v a veriteľa, aby sa v lehote 7 dní od doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku
písomne vyjadril k vyjadreniu dlžníka doručovaného mu spolu s týmto uznesením a
uviedol ďalšie skutočnosti
označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
Na neskôr predložené a označené skutočnosti a dôkazy súd nemusí prihliadnuť.
Vyjadrenie veriteľ predloží s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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aby dlžník dostal jeden rovnopis.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku.
P o u č u j e veriteľa, že podľa ustanovenia § 153 Civilného sporového poriadku (Sudcovská koncentrácia konania),
ktorý sa primerane aplikuje v tomto konaní, sú strany povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky
procesnej obrany (najmä skutkové tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov,
námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky) včas. Prostriedky procesného
útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by konala
starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky procesného útoku a prostriedky
procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie
ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Podľa ustanovenia § 154 Civilného sporového
poriadku (Zákonná koncentrácia konania), prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno
uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 6.11.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, Sudca
K037411
Spisová značka: 8K/11/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Burzík, nar. 03.05.1964, trvale
bytom 038 22 Slovenské Pravno 125, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Burzík stavebné zámočníctvo, s
miestom podnikania 038 22 Slovenské Pravno 125, IČO: 17 851 246, správcom ktorého je : HMG Recovery, k.s., so
sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, takto
rozhodol

I. Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.500 eur na účet
správy podstaty.
II. Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 1.500 eur, zloženého na účet Okresného súdu Žilina dňa 18.05.2017,
vedený pod položkou registra 46/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného 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.
Okresný súd Žilina dňa 6.11.2017
Mgr. Denisa Ferenčíková, vyšší súdny úradník
K037412
Spisová značka: 8K/11/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Burzík, nar. 03.05.1964, trvale
bytom 038 22 Slovenské Pravno 125, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Burzík stavebné zámočníctvo, s
miestom podnikania 038 22 Slovenské Pravno 125, IČO: 17 851 246, správcom ktorého je : HMG Recovery, k.s., so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, takto
rozhodol
I.
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
II.
Správca je povinný vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z
evidencie pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak
stalo (§ 87 ods. 10 zákona č. 7/2005 Z.z.).
III.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa
§ 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v
Obchodnom vestníku.
IV.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred
jeho predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
V.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky
ním vyhotovené potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia
obsahovať zákonom stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného 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.
Okresný súd Žilina dňa 6.11.2017
Mgr. Denisa Ferenčíková, vyšší súdny úradník
K037413
Spisová značka: 8K/10/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Miroslav Zimen, nar. 25.04.1964, trvale
bytom Pod Vajánkom 898/2, Varín, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Zimen, s miestom podnikania
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 33 354 456, takto
rozhodol
I.
Konkurzné konanie vedené voči dlžníkovi podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii súd z dôvodu vyhovenia návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok podľa štvrtej časti
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zastavuje.
II.
Poučenie:

Navrhovateľovi súd náhradu trov konania nepriznáva.
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Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania ( ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis a spisová značka konania), uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Okresný súd Žilina dňa 6.11.2017
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K037414
Spisová značka: 9OdK/63/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Adriana Antolová, nar. 31.05.1973, bytom Nábrežie
Dr. Aurela Stodolu 1584/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, podnikajúceho pod obchodným menom Adriana Antolová
PUNC, s miestom podnikania Nám. Osloboditeľov 19, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 32 592 345, s pozastavenou
podnikateľskou činnosťou, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Adriana Antolová, nar. 31.05.1973, bytom Nábrežie Dr. Aurela
Stodolu 1584/9, 031 01 Liptovský Mikuláš.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Alena Balážová, so sídlom kancelárie Framborská 58, 010 01 Žilina, IČO:
37 908 111.
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
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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
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
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prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
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kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
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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 6.11.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, Sudca
K037415
Spisová značka: 9OdK/64/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Peter Kurtík, nar. 30.10.1978, bytom Javorová
3073/14, 010 07 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Kurtík - Nika, s miestom podnikania Javorová
3073/14, 010 07 Žilina, IČO: 40 946 185, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Kurtík, nar. 30.10.1978, bytom Javorová 3073/14, 010 07
Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Kurtík - Nika, s miestom podnikania Javorová 3073/14, 010 07
Žilina, IČO: 40 946 185.
II.
Ustanovuje správcu: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie M. R.
Štefánika 7, 010 01 Žilina, IČO: 48 182 966.
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
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ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. 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).
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 6.11.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, Sudca
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K037416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš MAZUR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 90 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/45/2017 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/45/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu): Ľuboš MAZUR,
narodenia: 07.05.1962 s miestom trvalého pobytu: Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 90
Bratislava, občan Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do
všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
všeobecnej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 6. novembra 2017
Monika Martonová, správca

K037417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš MAZUR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestna úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 90 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/51/2016 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/45/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu): Ľuboš MAZUR,
narodenia: 07.05.1962 s miestom trvalého pobytu: Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 90
Bratislava, občan Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do
oddelenej podstaty:
·

žiadny majetok.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
oddelenej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 6. novembra 2017
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Monika Martonová, správca

K037418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Kodaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozmarínova 3275/9, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/69/2017S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/69/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam čísla bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii
Správca úpadcu oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je vedený v Tatrabanke, a.s., IBAN:
SK0611000000002614003926. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške 350,- € s uvedením variabilného čísla pozostávajúceho z čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a
špecifického symbolu číslo 6692017.

K037419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Lengyel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri starej prachárni 122/3, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/63/2017 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/63/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh podania: Súpis majetku všeobecnej podstaty

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Daniel Lengyel, nar.: 06.04.1978, bytom: Pri starej
prachárni 122/3, 831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn.
8OdK/63/2017 (ďalej len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis majetku všeobecnej
podstaty majetku, a to:

Hnuteľná vec

Číslo súpisovej zložky

1
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Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Deň vydania: 10.11.2017
30
30

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
07.11.2017,
Úpadcovi

Deň a dôvod zapísania do súpisu

majetok

patriaci

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
televízor zn. ORAVA, model:
TVP – 556
Staré Grunty 36, 841 04
Bratislava
používané

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

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

2
20
20

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
07.11.2017,
Úpadcovi

Deň a dôvod zapísania do súpisu

majetok

patriaci

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
mikrovlnná
SAMSUNG
Staré Grunty
Bratislava
používané

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

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

rúra
36,

zn.
841

04

3
150
150

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma
právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
07.11.2017, majetok patriaci Úpadcovi
osobný
automobil
zn.
FORD
ESCORT,
WF0AXXGCAAVK71065, modrá metalíza tmavá
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
1997, používané

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Pohľadávka u účtu

Číslo súpisovej zložky

4
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Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Deň vydania: 10.11.2017

Pohľadávka z účtu
928,02
928,02

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
07.11.2017, finančné prostriedky vedené na osobnom
účte Úpadcu pripísané do vyhlásenia konkurzu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, a.s., IBAN:
SK71 8360 5207 0042 0204 4907
928,02
finančné prostriedky prevedené bankovou inštitúciou
Poštová banka, a.s. z bankového účtu Úpadcu

č. účtu – vedený v:
Zostatok na účte, mena
Názov, forma vkladu, ak ide o vklad

Mgr. Marek Piršel, správca

K037420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrotko Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásnohorská 1, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/28/2017-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/28/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 8K/28/2017 zo dňa 20.10.2017 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu úpadcu Richard Hrotko,
Krásnohorská 1, 851 07 Bratislava, t.č. vo výkone trestu.
V zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov s
použitím § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj § 21 ods. 1 a
nasl. Vyhlášky MS SR č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov, správca oznamuje, že do
správcovského spisu 8K/28/2017-S1378 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch, vždy v
čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. po predchádzajúcom dohodnutí termínu nahliadnutia. Zároveň správca
oznamuje kontaktné čísla a e-mailovú adresu pre komunikáciu: tel. +421 2 555 745 97, fax: +421 2 555 745 97,
e-mail: spravca.letkovsky@gmail.com.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K037421
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 10.11.2017

6OdK/94/2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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 § 167l v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov správca oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa môže zložiť kauciu v
sume 350,00 EUR na účet IBAN: SK87 8360 5207 0042 0238 0142. Veriteľ uvedie číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol, číslo 6942017 ako špecifický symbol, do poznámky veriteľ uvedie
označenie veriteľa popretej pohľadávky a text: „Slovakova-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.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K037422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Lengyel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri starej prachárni 122/3, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/63/2017 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/63/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh podania: Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Daniel Lengyel, nar.: 06.04.1978, bytom: Pri starej
prachárni 122/3, 831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn.
8OdK/63/2017 (ďalej len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku doplnenie súpisu majetku
všeobecnej podstaty majetku o novú súpisovú zložku, a to:

Peňažná pohľadávka

Číslo súpisovej zložky
5
Typ súpisovej zložky
Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota v €
59,64
Hodnota (trhová) v €
59,64
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená
suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname
pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/1
Deň a dôvod zapísania do súpisu
07.11.2017, Pracovná zmluva
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ.
Dlžník (meno,priezvisko/názov/bydlisko
Štúra – Mlyny, IČO: 39 786 558, so sídlom: Staré grunty 36, 842 25
sídlo/nar./IČO)
Bratislava
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59,64
Zrážky z príjmov zo mzdy úpadcu podliehajúcich konkurzu podľa ust. §
167h ods.1 ZKR. Pracovná Zmluva medzi Úpadcom a dlžníkom zo dňa
29.06.2009 v zmysle Dohody o zmene Pracovnej zmluvy zo dňa
24.11.2011

Mgr. Marek Piršel, správca

K037423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUDIOTEC, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 155, 831 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 812 168
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/43/2017 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/43/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty úpadcu AUDIOTEC, s.r.o. , so sídlom Račianska 155
831 05 Bratislava, IČO: 35 812 168 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Čajakova 13, 811 05 Bratislava v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na č. : 0903 600 007 alebo emailom: recovery@kasatkin.sk.
KASATKIN Recovery, k. s., konkurzný správca

K037424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUDIOTEC, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 155, 831 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 812 168
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/43/2017 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/43/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu AUDIOTEC, s.r.o., so
sídlom Račianska 155 831 05 Bratislava, IČO: 35 812 168 (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok
Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.10.2017, sp. zn. 8K/43/2017, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 212/2017 zo dňa 07.11.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená
spoločnosť: KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Čajakova 13, 811 05 Bratislava, Slovenská
republika, značka správcu: S 1812 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the trustee of
bankrupt AUDIOTEC, s.r.o., with registered seat Račianska 155 831 05 Bratislava, Identification No.: 35 812 168
our duty is to inform you, that the District Court in Bratislava I, dated 27/10/2017, No. 8K/43/2017, and
promulgated in the Commercial bulletin No. 212/2017 from 7/11/2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed company: KASATKIN Recovery, k. s., registered office Čajakova 13, 811 05 Bratislava,
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Slovak republic as the trustee of 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 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 bulletin 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; the creditor delivers the application in
one counterpart also 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 to the trustee late, the application shall be taken into consideration, the
creditor cannot however exercise the right to vote neither the other rights related to the registered claim. Even
though 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
bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee publishes the registration of such claim into
the list of the claims in the Commercial bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).

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

146

Obchodný vestník 215/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2017

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 the satisfaction of the claim from the debtor’s estate, 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).
Documents proving the stated facts shall be attached to the claim. The creditor, who is the accounting unit,
declares in the application whether he accounts the claim in the accountancy and in which extent, or states
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 to him
only by publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without unreasonable delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, about which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without unreasonable delay whether
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 which is to be alleged in the bankruptcy by an application was alleged, 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 according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000 to the
creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic.
KASATKIN Recovery, k. s., správca úpadcu
KASATKIN Recovery, k. s., trustee of the debtor
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K037425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Šišuláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studienka 171, 908 75 Studienka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/63/2014_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/63/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca, Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1314, oznamuje,
že v konkurznej veci úpadcu: Marta Šišuláková, nar. 12.10.1952, bytom Studienka 171, 908 75 Studienka,
zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty. Zároveň správca oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo 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 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.Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate
možno dohodnúť mailom na zvara@zvarapartners.eu alebo telefonicky na č. +421 (0) 2 4333 0261.

K037426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ambra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 44/7, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/64/2017_S 1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/64/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka Ján Ambra, trvalý pobyt: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie
44/7, 902 01 Pezinok, dátum narodenia: 01.06.1956, týmto oznamuje zapísanie pohľadávky veriteľa Wüstenrot
stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom: Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026, vo výške 6.976,66
EUR do zoznamu pohľadávok pod číslom 1/1.

K037427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harmady Ľubomír
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 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/51/2017
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Súhrnná prihláška pohľadávok doručená po základnej prihlasovacej lehote podľa § 28 ZoKR:
Veriteľ: Intrum Justitia Debt Finance AG, Industriestrasse 13C, Zug, Švajčiarsko, IČO: CHE-100.023.266
Súhrnná prihláška pohľadávok v celkovej výške 957,85 € bola doručená do kancelárie správcu dňa 07.11.2017.
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 07.11.2017
MK Recovery, k.s., správca

K037428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Zmena súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811
06 Bratislava, IČO: 00 686 930
Správca úpadcu týmto zverejňuje zmenu súpisových hodnôt majetku oddelenej podstaty uvedených v súpise
majetku podstaty, ktorý bol zverejnený pod por. č. 4 a 5 v Obchodnom vestníku č. OV 135/2016 pod značkou
záznamu K016411 dňa 14.07.2016, a to z dôvodu ohodnotenia tejto podstaty znaleckým posudkom č. 176/2017
zo dňa 12.09.2017 vypracovaným Ing. Arch. Branislavom Baluchom, znalcom v odbore stavebníctvo, ktorým bola
stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností zapísaných v tomto súpise pod por.č. 4 a 5. Vlastníkom
predmetného nehnuteľného majetku je tretia osoba, a to spoločnosť ALEXANDRA & BV, s.r.o., so sídlom
Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 44 167 326, ktorá je právnym nástupcom vlastníka označeného na liste
vlastníctva č. 5304 vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD
VÁHOM, okres: Nové Mesto nad Váhom, štát: SR, ktorým je spoločnosť Halla s.r.o., so sídlom Pri vode 6491/1,
915 01 Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „Vlastník“).
Po zápise nových súpisových hodnôt znie aktuálny súpis oddelenej podstaty nasledovne:
Oddelená podstata:
Súpisová položka majetku por. č. 1
Pozemok s parc. č. KN-C 1444/2 o výmere 853 m2, druh pozemku: Záhrady, zapísaný na LV č. 5304 vedenom
pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres: Nové Mesto nad
Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho
podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 23.551,33 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 2
Pozemok s parc. č. KN-C 1444/3 o výmere 817 m2, druh pozemku: Záhrady, zapísaný na LV č. 5304 vedenom
pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres: Nové Mesto nad
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Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho
podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 22.557,37 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 3
Pozemok s parc. č. KN-C 1449/1 o výmere 3016 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 5304
vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres: Nové
Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 83.271,76 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 4
Pozemok s parc. č. KN-C 1449/3 o výmere 2112 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na
LV č. 5304 vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres:
Nové Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 58.312,32 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 5
Pozemok s parc. č. KN-C 1449/4 o výmere 1083 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 5304
vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres: Nové
Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 29.901,63 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 6
Pozemok s parc. č. KN-C 1449/5 o výmere 703 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV
č. 5304 vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres:
Nové Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 19.409,83 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 7
Pozemok s parc. č. KN-C 1449/6 o výmere 1770 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 5304
vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres: Nové
Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 48.869/70 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 8
Pozemok s parc. č. KN-C 1449/7 o výmere 432 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV
č. 5304 vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres:
Nové Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 11.927,52 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 9
Pozemok s parc. č. KN-C 1449/9 o výmere 77 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 5304
vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres: Nové
Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 2.125,97 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 10
Pozemok s parc. č. KN-C 1449/10 o výmere 41 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV
č. 5304 vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres:
Nové Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 1.132,01 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 11
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Pozemok s parc. č. KN-C 1449/11 o výmere 40 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, zapísaný na LV č. 5304
vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres: Nové
Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 1.104,40 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 12
Pozemok s parc. č. KN-C 1449/12 o výmere 694 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na
LV č. 5304 vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres:
Nové Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 19.161,34 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 13
Pozemok s parc. č. KN-C 1449/13 o výmere 582 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na
LV č. 5304 vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres:
Nové Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 16.069,02 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 14
Pozemok s parc. č. KN-C 1449/14 o výmere 566 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na
LV č. 5304 vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres:
Nové Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 15.627,26 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 15
Pozemok s parc. č. KN-C 1449/15 o výmere 830 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na
LV č. 5304 vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres:
Nové Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 22.916,30 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 16
Pozemok s parc. č. KN-C 1450/5 o výmere 851 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 5304 vedenom
pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres: Nové Mesto nad
Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho
podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 23.496,11 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 17
Pozemok s parc. č. KN-C 1450/7 o výmere 1616 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 5304
vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres: Nové
Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 44.617,76 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 18
Pozemok s parc. č. KN-C 1450/26 o výmere 592 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 5304
vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres: Nové
Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 16.345,12 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 19
Pozemok s parc. č. KN-C 1450/27 o výmere 254 m2, druh pozemku: Záhrady, zapísaný na LV č. 5304 vedenom
pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres: Nové Mesto nad
Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho
podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 7.012,94 EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 20
Pozemok s parc. č. KN-C 1450/46 o výmere 22 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV
č. 5304 vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres:
Nové Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 607,42 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 21
Pozemok s parc. č. KN-C 1450/47 o výmere 549 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na
LV č. 5304 vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres:
Nové Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 15.157,89 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 22
Pozemok s parc. č. KN-C 1450/48 o výmere 613 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na
LV č. 5304 vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres:
Nové Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 16.924,93 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 23
Pozemok s parc. č. KN-C 1450/49 o výmere 263 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na
LV č. 5304 vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres:
Nové Mesto nad Váhom, štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 7.261,43 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 24
Stavba, druh stavby: 1 – výrobno- prevádzková hala a prístrešok B so súpisným č. 6491, postavená na pozemku
parc. č. KN-C 1449/3, zapísaná na LV č. 5304 vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec:
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres: Nové Mesto nad Váhom štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad
Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
1.398.735,56 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 25
Stavba, druh stavby: 20 – vrátnica, postavená na pozemku parc. č. KN-C 1449/10, zapísaná na LV č. 5304
vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres: Nové
Mesto nad Váhom štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 92.243,48 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 26
Stavba, druh stavby: 20 –prístrešok A, postavená na pozemku parc. č. KN-C 1450/13, zapísaná na LV č. 5304
vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres: Nové
Mesto nad Váhom štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 49.414,44 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 27
Stavba, druh stavby: 1 – výrobno- montážna hala, postavená na pozemku parc. č. KN-C 1450/48, zapísaná na LV
č. 5304 vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres:
Nové Mesto nad Váhom štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1, Súpisová hodnota (aj mena): 338.926,67 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 28
Stavba, druh stavby: 20 –prístrešok C, postavená na pozemku parc. č. KN-C 1450/49, zapísaná na LV č. 5304
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vedenom pre katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom, obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, okres: Nové
Mesto nad Váhom štát: SR, Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Vlastníka: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 105.980,92 EUR;
Pozn.: Všeobecná hodnota pozemkov a stavieb, ktoré sú uvedené ako súpisové položky č. 1 až 28 (vrátane
plotov, studní, vonkajších úprav) je po započítaní vecného bremena v prospech CDI, s.r.o. stanovená na sumu
510.000,00 EUR.
Zabezpečovacie právo vzťahujúce sa na súpisové položky majetku por. č. 1 a por. č. 28:
1. Zabezpečený veriteľ: Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686
930
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
1. Záložné právo prvé (1.) v poradí zriadené v prospech veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3,
811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku zo dňa
12.01.2007, V-128/2007, deň vzniku: 22.02.2007;
2. Záložné právo druhé (2.) v poradí zriadené v prospech veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie
3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku zo dňa
20.06.2011, V-1899/11, deň vzniku: 27.09.2011;
3. Záložné právo tretie (3.) v poradí zriadené v prospech veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie
3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku zo dňa
21.01.2013, V-117/13, deň vzniku: 23.01.2013;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Zabezpečená pohľadávka veriteľa Tatra banka, a.s., prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1 v
celkovej výške: 1.061.860,64 EUR a v zozname pohľadávok zapísaná pod por. č. 41/1;
2. Zabezpečený veriteľ: Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686
930
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo tretie (3.) v poradí zriadené v prospech veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3,
811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku zo dňa
21.01.2013, V-117/13, deň vzniku: 23.01.2013;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Zabezpečené pohľadávky veriteľa Tatra banka, a.s., prihlásené:
(i) samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 5 v celkovej výške: 282.800,00 CZK (10.465,93 EUR) a v zozname
pohľadávok zapísaná pod por. č. 41/5 (podmienená pohľadávka);
(ii) samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 6 v celkovej výške: 15.702,06 EUR a v zozname pohľadávok
zapísaná pod por. č. 41/6 (podmienená pohľadávka);
(iii) samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 7 v celkovej výške: 28.723,55 EUR a v zozname pohľadávok
zapísaná pod por. č. 41/7 (podmienená pohľadávka);
(iv) samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 8 v celkovej výške: 294.602,15 CZK (10.902,71 EUR) a v
zozname pohľadávok zapísaná pod por. č. 41/8 (podmienená pohľadávka);

Predmetná zmena súpisu oddelenej podstaty nahrádza pôvodný súpis oddelenej podstaty len v rozsahu,
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ktorý sa týkal zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s. pod por.č. 4 a 5 a bol zverejnený v OV 135/2016
dňa 14.07.2016.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K037429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szilárd Szüto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 2, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 453 859
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/62/2013_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/62/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Szilárd Szüto, nar.04.02.1972, bytom Nábrežná 2, 940 01 Nové Zámky,
oznamujem vyhlásenie 2. kola verejnej obchodnej súťaže na odpredaj súboru hnuteľného majetku úpadcu,
zapísaného do všeobecnej podstaty:
Popis Položka Rok výroby Stav opotrebovanosti ks Súpisová hodnota / ks Celkove
Rýchlospojka ZR0608Y 2012 nová 5,00 5,71 28,56
Rýchlospojka ZR1612AL 2012 nová 5,00 12,44 62,22
Rýchlospojka ZR0405A 2012 nová 6,00 1,60 9,61
Rýchlospojka ZR1008 2012 nová 3,00 3,73 11,18
Rýchlospojka ZR0414A 2012 nová 9,00 2,02 18,20
Rýchlospojka s reg. ZR0808R 2012 nová 3,00 15,44 46,33
Rýchlospojka ZR0405AY 2012 nová 5,00 5,05 25,26
Spona SD1417 2012 nová 17,00 0,72 12,24
Rýchlospojka ZR1210AI 2012 nová 10,00 3,92 39,18
Rýchlospojka ZR0414I 2012 nová 5,00 2,72 13,62
Rýchlospojka ZR0806 2012 nová 2,00 3,14 6,28
Rýchlospojka ZR0638AL 2012 nová 2,00 3,28 6,56
Rýchlospojka ZR0844AI 2012 nová 9,00 3,08 27,76
Rýchlospojka ZR0605AL 2012 nová 5,00 2,96 14,82
Rýchlospojka ZR0614A 2012 nová 2,00 2,93 5,86
Rýchlospojka ZR0418I 2012 nová 5,00 3,20 15,99
Rýchlospojka ZR1210 2012 nová 3,00 3,94 11,83
Rýchlospojka ZR0818I 2012 nová 4,00 3,32 13,27
Rýchlospojka ZR0010A 2012 nová 5,00 1,54 7,71
Rýchlospojka ZR1206AI 2012 nová 5,00 3,01 15,03
Rýchlospojka ZR0604IA 2012 nová 5,00 2,66 13,29
Rýchlospojka ZR0608AA 2012 nová 4,00 2,36 9,43
Rýchlospojka ZR0010I 2012 nová 4,00 1,98 7,92
Rýchlospojka ZR0406AA 2012 nová 4,00 2,16 8,64
Rýchlospojka ZR1006AI 2012 nová 6,00 2,85 17,10
Primazávač SA3330 2012 nová 5,00 10,59 52,95
Rýchlospojka SD0000 2012 nová 1,00 48,64 48,64
Rýchlospojka ZR4008I 2012 nová 5,00 5,66 28,29
Rýchlospojka s vent. ZR0808V 2012 nová 1,00 10,10 10,10
Rýchlospojka ZR4004I 2012 nová 5,00 5,85 29,25
Rýchlospojka ZR4010I 2012 nová 4,00 7,51 30,02
Rýchlospojka ZR0406E 2012 nová 5,00 5,74 28,68
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Rýchlospojka s reg. ZR0606R 2012 nová 1,00 14,58 14,58
Rýchlospojka s reg. ZR0404R 2012 nová 5,00 12,68 63,42
Rýchlospojka ZR1018I 2012 nová 4,00 4,72 18,89
Spona SD0507 2012 nová 17,00 0,31 5,30
Rýchlospojka ZR4006I 2012 nová 5,00 6,00 30,00
Rýchlospojka ZR0408E 2012 nová 5,00 6,65 33,24
Rýchlospojka ZR0810E 2012 nová 4,00 8,87 35,47
Rýchlospojka s reg. ZR1010R 2012 nová 4,00 22,12 88,49
Rýchlospojka ZR1038I 2012 nová 7,00 4,42 30,95
Rýchlospojka ZR0814I 2012 nová 11,00 3,57 39,27
Rýchlospojka ZR0610E 2012 nová 4,00 9,32 37,30
Rýchlospojka ZR1010V 2012 nová 4,00 11,50 45,98
Rýchlospojka ZR0004A 2012 nová 4,00 1,45 5,81
Rýchlospojka ZR0608E 2012 nová 3,00 7,51 22,52
Rýchlospojka ZR0838I 2012 nová 8,00 3,96 31,68
Rýchlospojka ZR0438AY 2012 nová 5,00 5,78 28,89
Rýchlospojka ZR1014I 2012 nová 3,00 4,88 14,63
Rýchlospojka ZR0638I 2012 nová 6,00 3,65 21,89

Rýchlospojka ZR0405I 2012 nová 5,00 3,58 17,91
Rýchlospojka ZR0404L 2012 nová 10,00 2,71 27,12
Rýchlospojka ZR0606AL 2012 nová 2,00 3,24 6,48
Rýchlospojka ZR0838A 2012 nová 2,00 2,21 4,43
Rýchlospojka ZR0418A 2012 nová 4,00 2,05 8,18
Rýchlospojka ZR0406AL 2012 nová 3,00 2,62 7,87
Rýchlospojka ZR0414AL 2012 nová 7,00 3,16 22,13
Rýchlospojka ZR0438I 2012 nová 5,00 3,61 18,06
Kleština TP7032D 2012 nová 5,00 7,70 38,49
Rýchlospojka ZR0418AL 2012 nová 3,00 2,70 8,10
Rýchlospojka ZR0405AL 2012 nová 6,00 2,79 16,74
Rýchlospojka ZR0008I 2012 nová 4,00 1,13 4,54
Rýchlospojka ZR0606L 2012 nová 4,00 3,22 12,86
Rýchlospojka ZR0406A 2012 nová 5,00 2,50 12,51
Rýchlospojka ZR1010L 2012 nová 6,00 3,95 23,69
Rýchlospojka ZR0618I 2012 nová 9,00 2,79 25,11
Rýchlospojka ZR0606A 2012 nová 9,00 2,88 25,92
Spona SR2325 2012 nová 16,00 2,71 43,30
Spona S1625 2012 nová 22,00 0,59 12,94
Spona S2032 2012 nová 27,00 0,67 18,14
Spona SL0025 2012 nová 5,00 3,82 19,08
Spona SL0019 2012 nová 5,00 3,61 18,06
Spona SR2931 2012 nová 2,00 1,98 3,96
Spona SR2628 2012 nová 11,00 2,47 27,19
Spona S2540 2012 nová 8,00 0,97 7,73
Rýchlospojka ZR0008A 2012 nová 5,00 2,07 10,35
Rýchlospojka ZR0604AI 2012 nová 9,00 2,45 22,03
Rýchlospojka ZR0638A 2012 nová 7,00 2,54 17,81
Rýchlospojka ZR0438A 2012 nová 9,00 2,88 25,92
Rýchlospojka ZR0605A 2012 nová 3,00 2,30 6,91
Rýchlospojka ZR1014A 2012 nová 3,00 3,17 9,52
Rýchlospojka ZR0604 2012 nová 5,00 3,22 16,08
Rýchlospojka ZR0438AL 2012 nová 6,00 3,55 21,31
Rýchlospojka ZR0006A 2012 nová 3,00 2,23 6,68
Rýchlospojka ZR1012I 2012 nová 8,00 5,93 47,47
Rýchlospojka ZR1612 2012 nová 4,00 7,47 29,88
Rýchlospojka ZR1012AA 2012 nová 5,00 2,88 14,40
Spona SD1315 2012 nová 11,00 0,65 7,19
Spona SD1921 2012 nová 17,00 0,67 11,42
Spona SD0709 2012 nová 16,00 0,50 7,97
Spona SR2022 2012 nová 7,00 2,86 20,03
Redukcia Z1112AI 2012 nová 9,00 5,36 48,28
Dusíková pištoľ TyreSaver 3.0 2012 nová 2,00 604,50 1 209,00
Náhradný dielec Blok B100 2012 nová 1,00 2 574,46 2 574,46
Náhradný dielec Blok B100 2012 nová 1,00 2 359,80 2 359,80
Náhradný dielec Agregát 3 Kw 2012 nová 1,00 234,00 234,00
Náhradný dielec Stator 7,5 kW 2012 nová 1,00 773,70 773,70
Náhradný dielec chladič E.60 2012 nová 1,00 399,30 399,30
Náhradný dielec kocka odlučovača 2012 nová 1,00 195,81 195,81
Pomocný materiál NG64US 2012 nová 4,00 7,53 30,12
Pomocný materiál NG642R12 2012 nová 2,00 19,81 39,61
Pomocný materiál NG642R38 2012 nová 2,00 19,81 39,61
Pomocný materiál NG642R14 2012 nová 2,00 19,81 39,61
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Pomocný materiál NG641R14 2012 nová 2,00 13,54 27,07
Pomocný materiál NG641R38 2012 nová 2,00 13,60 27,20
Pomocný materiál NG641R12 2012 nová 2,00 13,93 27,86
Náhradný dielec frekvenčný menič VLT 2012 nová 1,00 1 669,98 1 669,98
Pomocný materiál klingerit 0,5 mm 2012 nová 1,50 3,51 5,27
Tovar kompresor 12 V 2012 nová 1,00 113,72 113,72
Tovar kliešte na očká 2012 nová 1,00 29,90 29,90
Náhradný dielec pružina pre sek. kladivo 2012 nová 11,00 3,51 38,61
Náhradný dielec VF-AF26395 2012 nová 1,00 87,89 87,89
Náhradný dielec OF-WD 13145 2012 nová 1,00 76,86 76,86
Náhradný dielec OF-W 13145/6 2012 nová 1,00 81,59 81,59
Náhradný dielec očko 25-30 mm 2012 nová 10,00 1,25 12,48
Náhradný dielec kryt vrtule Albert 2012 nová 1,00 45,74 45,74
Náhradný dielec rotor 7,5 kW 2012 nová 1,00 456,89 456,89
Náhradný dielec kryt chladiča Albert 2012 nová 1,00 86,27 86,27
Náhradný dielec príruba B100 Albert 2012 nová 1,00 105,53 105,53
Náhradný dielec zadný kryt motora 7,5 kW Albert 2012 nová 1,00 65,21 65,21
Tovar vzd. vysávač 2012 nová 1,00 125,74 125,74
Tovar tlmič nárazu Festo 2012 nová 2,00 86,93 173,87
Náhradný dielec istič B16 A 2012 nová 1,00 94,22 94,22
Tovar stojan na vrtačku 2012 nová 1,00 85,33 85,33
Náhradný dielec OF Kaeser 2012 nová 1,00 69,05 69,05
Náhradný dielec VF-C 23185 2012 nová 1,00 71,21 71,21
Náhradný dielec VF-KS-L-57 2012 nová 1,00 73,48 73,48
Náhradný dielec VF-C17201 2012 nová 1,00 59,01 59,01
Náhradný dielec náboj vrtule Albert -4 lopatky 2012 nová 1,00 47,58 47,58
Náhradný dielec náboj vrtule Albert -12 lopatiek 2012 nová 1,00 58,50 58,50
Náhradný dielec remenica SE-3 drážky 2012 nová 1,00 331,50 331,50
Náhradný dielec pneuvalec ovl. sania SE-SEC 2012 nová 1,00 250,38 250,38
Náhradný dielec napínacia kladka 2012 nová 1,00 108,03 108,03
Náhradný dielec separačná vložka AC 2012 nová 1,00 182,52 182,52
Šrôbenia montážny materiál 2012 nová 1,00 2 379,78 2 379,78
Pomocný materiál chránič kábla 2012 nová 5,00 1,17 5,85
Náhradný dielec elektromotor 3,0 kW 2012 nová 1,00 114,94 114,94
Náhradný dielec istič C80-3F 2012 nová 1,00 85,53 85,53
Náhradný dielec istič C2 2012 nová 1,00 31,98 31,98
Náhradný dielec istič C4 2012 nová 1,00 48,36 48,36
Náhradný dielec pomocný konakt 2012 nová 2,00 24,18 48,36
Tovar PI regulátor 1/4"- 4 mm 2012 nová 5,00 8,19 40,95
Tovar PI regulátor 1/8"- 6 mm 2012 nová 4,00 8,78 35,11
Tovar PI regulátor 5 mm - 4 mm 2012 nová 10,00 7,69 76,86
Tovar PI regulátor 1/4"- 8mm 2012 nová 5,00 8,86 44,31
Tovar PI regulátor 1/4" - 6 mm 2012 nová 3,00 8,44 25,33
Tovar PI regulátor 1/8"- 8 mm 2012 nová 5,00 8,38 41,88
Náhradný dielec sacia klapka SEC221 2012 nová 1,00 331,50 331,50
Náhradný dielec Unload valve kit 2012 nová 1,00 84,63 84,63
Náhradný dielec Check valve kit C106 El 2012 nová 1,00 97,99 97,99
Majetok Oil Stop valve kit C106 2012 nová 1,00 106,82 106,82
Pomocný materiál elektro -centrála 2012 nová 1,00 167,70 167,70
Majetok elektro -inštalačný materiál 2012 nová 1,00 365,04 365,04
ostatný majetok spolu 2012 nová 1,00 1 287,00 1 287,00

PODMIENKY PREDAJA:
Hnuteľné veci zaradené do konkurznej pdostaty úpadcu budú speňažené spoločne podľa § 92, ods. 1, písm. a) obchodnou verejnou súťažou s primeraným použitím §281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. z. Obchodný zákonník.
Do verejnéj obchodnej súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí predložia v termíne do 10 dní odo dňa
zverejnenia v OV ponuku:
1)

Doklad preukazujúci identifikáciu subjektu záujemcu:
1. Fyzická osoba – fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu
2. Fyzická osoba podnikateľ – úradne overená fotokópia živnostenského alebo iného oprávnenia na
podnikanie – nie staršie ako 3 mesiace
3. Právnická osoba – originál, resp. úradne overený výpis z obchodného alebo iného registra – nie staršie
ako 3 mesiac
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2)
Návrh záujemcu o kúpu súboru hnuteľných vecí s uvedením navrhovanej cenovej ponuky záujemcu (t.j.
kúpnej ceny)
3)
Záujemca musí doručiť ponuku v samostatnej zalepenej obálke s výrazným označením „VEREJNÁ
OBCHODNÁ SÚŤAŽ - 3K/62/2013 – NEOTVÁRAŤ". Návrhy je potrebné doručiť poštou v termíne do 10 dní odo
dňa zvrejnenia vyhlásenia v OV (musia byť doručené správcovi) do 12:00 hod. na adresu: Obchodná 2, 811 06
Bratislava, alebo osobne na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru na tel.č. 0243330261.
Rozhodujúci je termín doručenia správcovi.
4)

Návrhy budú otvárané do 15 dní odo dňa zverejnenia v OV

5)

Víťazná ponuka je ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou

6)

V prípade rovnakej najvyššej ponuky sa rozhodne o víťazovi súťaže žrebom.

6)

Kúpnu zmluvu je následne potrebné uzatvoriť do 3 pracovných dní od otvorenia obálky.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky verejnéj obchodnej súťaže, verejnú obchodnú súťaž zrušiť,
ako aj právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

K037430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPEMA group s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miloslavov 414 / 0, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 642 938
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/20/2016 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/20/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Na základe ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení zvolávam schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 30.11.2017 o 10:00 h. v
kancelárii správcu na adrese Bajkalská 25/A, Bratislava.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Prezentácia a úvod.
2. Voľba veriteľského výboru.
3. Záver.
Pri prezentácii veritelia, resp. osoby za nich konajúce, predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny
výpis z obchodného registra. Splnomocnený zástupca je ďalej povinný preukázať sa písomným plnomocenstvom.
Mgr. Ľubomír Bugáň, správca

K037431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Strnisko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 111, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/42/2017 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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8K/42/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Katarína Kubíková, správca úpadcu: Milan Strnisko, nar. 30.08.1984, bytom Okružná 111, 900 41
Rovinka, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu 8K/42/2017
S1800 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase od 09.00 – 15.00
hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy elektronickej pošty
kubikova@akmisik.sk.
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K037432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milena Khúlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 16, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1962
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/32/2017 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/32/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

iTRUSTee Recovery, k.s., správca dlžníka Milena Khúlová, nar.: 20.04.1962, Rovniankova 16, 851 02 Bratislava,
týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška
pohľadávky veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československej armády 954/7, Hradec Králové,
IČO: 24 785 199, celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: 439,48,- €, titulom: zmluvy o
spotrebiteľskom úvere č. 612072161, poradie: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod poradovými č. 4.
V Bratislave, 07.11.2017
iTRUSTee Recovery, k.s. - správca dlžníka

K037433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miloš Ihnát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
(podľa § 19 zákona č. 527/2002 Z. z.)
K033204 v Obchodnom vestníku č. 201/2017
20.10.2017

Oznámenie o dražbe číslo:
Zo dňa:
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca
Zámocká
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b) Orientačné/ súpisné číslo
14
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
811 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Zoznam správcov vedený MS SR pod číslom S 1313
IV.
IČO/ dátum narodenia
B.
Označenie navrhovateľa
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Zámocká
b) Orientačné/ súpisné číslo
14
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
811 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Zoznam správcov vedený MS SR pod číslom S 1313
IV.
IČO/ dátum narodenia
C.
Miesto konania dražby
Kancelária správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava
D.
Dátum konania dražby
17.01.2018
E.
Čas konania dražby
10:00 hod
F.
Kolo dražby
prvé
G.
Predmet dražby
Predmetom dražby sú:
Nehnuteľnosti spísané vo všeobecnej podstate úpadcu, zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 45/2017 v znení doplnenia súpisu všeobecnej
podstaty a opravy zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 73/2017 dňa 13.04.2017, nasledovne:
- všetky podiely úpadcu na pozemkoch vedených na LV č. 6047, katastrálne územie: Radvaň, obec: BANSKÁ BYSTRICA, okres:
Banská Bystrica, spoluvlastnícky podiel: 1/2, súpisová zložka majetku č. 62-66, spoluvlastnícky podiel (zlomok): 1/2
Dôvody upustenia od dražby:
Dražobník upúšťa od dražby v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona 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, v
súvislosti s ustanovením § 140 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník a ustanovením § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko listom zo dňa 20.10.2017 podielový spoluvlastník uplatnil svoje zákonné
predkupné právo k predmetu dražby.

V Bratislave, dňa 26.10.2017

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. - správca

K037434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miloš Ihnát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
(podľa § 19 zákona č. 527/2002 Z. z.)
K033206 v Obchodnom vestníku č. 201/2017
20.10.2017

Oznámenie o dražbe číslo:
Zo dňa:
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca
Zámocká
14

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
811 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Zoznam správcov vedený MS SR pod číslom S 1313
IV.
IČO/ dátum narodenia
B.
Označenie navrhovateľa
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Zámocká
b) Orientačné/ súpisné číslo
14
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
811 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Zoznam správcov vedený MS SR pod číslom S 1313
IV.
IČO/ dátum narodenia
C.
Miesto konania dražby
Kancelária správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava
D.
Dátum konania dražby
17.01.2018
E.
Čas konania dražby
10:30 hod
F.
Kolo dražby
prvé
G.
Predmet dražby
Predmetom dražby sú:
Nehnuteľnosti spísané vo všeobecnej podstate úpadcu, zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 45/2017 v znení doplnenia súpisu všeobecnej
podstaty a opravy zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 73/2017 dňa 13.04.2017, nasledovne:
- všetky podiely úpadcu na pozemkoch vedených na LV č. 3431, katastrálne územie: Radvaň, obec: BANSKÁ BYSTRICA, okres:
Banská Bystrica, spoluvlastnícky podiel: 2/68, súpisová zložka majetku č. 33-59, spoluvlastnícky podiel (zlomok): 2/68
- všetky podiely úpadcu na pozemkoch vedených na LV č. 6100, katastrálne územie: Radvaň, obec: BANSKÁ BYSTRICA, okres:
Banská Bystrica, spoluvlastnícky podiel: 48/1392, súpisová zložka majetku č. 71–78, 83–113, spoluvlastnícky podiel: 48/1392.
- všetky podiely úpadcu na pozemkoch vedených na LV č. 6904 katastrálne územie: Radvaň, obec: BANSKÁ BYSTRICA, okres:
Banská Bystrica, spoluvlastnícky podiel: 48/1392, 128-131, súpisová zložka majetku č. spoluvlastnícky podiel: 48/1392.
Dôvody upustenia od dražby:
Dražobník upúšťa od dražby v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona 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, z dôvodu
uplatnenia práva vlastníka spoločnej nehnuteľnosti patriacej do POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA, Urbárska pasienková spoločnosť
KRÁĽOVÁ, BANSKÁ BYSTRICA (predmet dražby) v súlade s ustanovením § 9 ods. 7 zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách.

V Bratislave, dňa 26.10.2017

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. - správca

K037435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strečnianska 5, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/23/2017 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/23/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ako správca dlžníka: Veronika Nagyová, nar.: 21.9.1962, bytom Strečnianska 5, 851 01 Bratislava, týmto v súlade
s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu na majetok dlžníka mi bola dňa
6.11.2017 doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok číslo 1 veriteľa KRUK Česká a Slovenská
republika s. r. o. s prihlasovanými pohľadávkami č. pohľadávky 1 vo výške 179,28 Eur a č. pohľadávky 2 vo výške
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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579,89 Eur.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K037436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Rigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5178/42, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alan Strelák
Sídlo správcu:
Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37Odk/63/2017 S1807
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/63/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Alan Strelák, správca úpadcu Ingrid Rigová, nar. 28.03.1971, r.č. XXXXXX/XXXX, bytom Savbárska
5178/42, 821 07 Bratislava, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola na základe prihlášky
doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zapísaná nezabezpečená
pohľadávka veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 v celkovej
výške 8.619,58 € pod položkou zoznamu č. 3.1.

V Bratislave dňa 06.11.2017

JUDr. Alan Strelák, Správca

K037437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Gálik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/92/2017/S1141
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/92/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka Martin Gálik, dátum narodenia: 20.09.1962, trvalý pobyt: Miestny
úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, 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. SK56 0200 0000
0032 6594 3155, bic: SUBASKBX vedený vo VÚB, a.s., a ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera a do správy pre prijímateľa uviesť Martin Gálik – kaucia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K037438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Gálik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/92/2017/S1141
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/92/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Jana Pecníková, správca dlžníka Martin Gálik, dátum narodenia: 20.09.1962, trvalý pobyt: Miestny
úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu
je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava počas úradných
hodín v pondelok až štvrtok v čase od 10.00 hod - 12.00 hod a od 14.00 hod - 15.00 hod, v piatok od 10.00 do
12.00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0910 945 326.
Ing. Mgr. Jana Pecníková, správca

K037439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Gálik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/92/2017/S1141
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/92/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní
Ing. Mgr. Jana Pecníková, ako správca dlžníka: Martin Gálik, dátum narodenia: 20.09.1962, trvalý pobyt:
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava (ďalej ako „dlžník“), oznamuje, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.10.2017, sp. zn. 8OdK/92/2017, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May 2015,
Ing. Mgr. Jana Pecníková as the bankruptcy trustee of the bankrupt: Martin Gálik, date of birth: 20 September
1962, permanent residence: Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
(hereinafter as the “bankrupt”) it is our duty to inform you that in pursuance of the resolution of the District Court
Bratislava I dated 16 October 2017, File No. 8OdK/92/2017, the court declared the bankrupt insolvent.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 24.10.2017.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Journal on 24 October 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“),
sú veritelia úpadcu povinní v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise na adresu správcu: Ing. Mgr. Jana Pecníková, Karloveská 6C, 841 02 Bratislava, Slovenská
republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
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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viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka
sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring, as amended (hereinafter as “BRA”), the
creditors of the bankrupt shall register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the trustee and to the address: Ing. Mgr. Jana Pecníková, Karloveská 6C, 841 02
Bratislava, Slovak Republic. Each claim shall be registered separately. The registration shall include:
information about the name, surname or the business name and address of the creditor and of the bankrupt, legal
reasoning of the claim, order of the satisfaction of the claim from the bankruptʼs general estate and the amount of
the principal and the interests, legal reasoning of the interests; the registration shall be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfilment of a certain condition shall register their
claims in the same way. Furthermore, they shall specify such condition in the registration form. Creditors with
claims secured with securities also file in the registration form which has to provide information about the subject
matter to which the security is tied. The claim shall be registered in euros. The registration form shall be
accompanied by documents proving the details given therein. In case creditor does not have a seat or an address
or a branch office in the Slovak Republic, representative for delivery with an address or a seat in the Slovak
republic shall be specified. In case a non-monetary claim is registered, an expert opinion stating the value of the
claim shall be annexed.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad (viac pohľadávok), alebo znalecký
posudok (nepeňažné pohľadávky), alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form will not be taken into account in case that the registration form will not fulfil the statutory
conditions, or will not be submitted in the prescribed form, or will not be signed and dated, or it will not be
accompanied by a summary report (in case of more claims) or an expert opinion (in case of non-monetary claim),
or it will not be submitted within the set time limit. Non-registered right in rem shall cease to exist after the
expiration of the registration deadline. The trustee nor the court have the obligation to notify the creditor to amend
or correct the incomplete and/or incorrect registration form.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
In accordance with the Section 29 of the BRA, the creditor is responsible for the accuracy of the data stated in the
registration form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information applies to creditors, whose residence or seat is not known from the documentation of the
bankrupt.
Ing. Mgr. Jana Pecníková, správca / trustee

K037440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FRANCIS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 506 388
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2015 S1240
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I
4R/3/2015
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ PONUKOVÉHO KONANIA (POHĽADÁVKY)
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie na ulici Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo
578/S, značka správcu S 1240 ako správca úpadcu FRANCIS, a.s., so sídlom na ulici Cintorínska 22, 811 08
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 506 388 zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 5821/B (ďalej aj len ako „Správca“), v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie súpisových zložiek majetku zapísaných do
súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, A-3910 Zwettl, Rakúska republika, registračné číslo: FN 36924a, zapísaného v Obchodnom
registri Landesgericht Krems an der Donau, a to pohľadávok v nasledovnom rozsahu:
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Dlžník:

Právnym dôvod vzniku:

ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1014238)
ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1014305)
ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1014339)
ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1014378)
ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015023)
ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015056)
ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015089)
ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015122)
ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015154)
ACROBAT s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 47 253 614
doklad číslo 1015185)
p2group s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO:36 050 628
doklad číslo 11009)
HESTIAS s.r.o., Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 595 848
doklad číslo 1013001)
HESTIAS s.r.o., Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 595 848
doklad číslo 1013031)
HESTIAS s.r.o., Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 595 848
doklad číslo 1013066)
HESTIAS s.r.o., Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 595 848
doklad číslo 1013101)
HESTIAS s.r.o., Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 595 848
doklad číslo 1013138)
Hnutie za demokratické Slovensko, Nad plážou 22 97401 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 37 866 168
doklad číslo 1014262)
Hnutie za demokratické Slovensko, Nad plážou 22 97401 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 37 866 168
doklad číslo 1014330)
Hnutie za demokratické Slovensko, Nad plážou 22 97401 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 37 866 168
doklad číslo 1014369)
Hnutie za demokratické Slovensko, Nad plážou 22 97401 nezaplatené nájomné
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 37 866 168
doklad číslo 1014404)
Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 nezaplatené nájomné
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346 doklad číslo 1013272)
Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 nezaplatené nájomné
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346 doklad číslo 1015027)
Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 nezaplatené nájomné
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Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 nezaplatené nájomné
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346 doklad číslo 1015060)
Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 nezaplatené nájomné
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346 doklad číslo 1015093)
Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 nezaplatené nájomné
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346 doklad číslo 1015126)
Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 nezaplatené nájomné
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346 doklad číslo 1015158)
Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 nezaplatené nájomné
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346 doklad číslo 1015189)
Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 nezaplatené nájomné
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346 doklad číslo 1015251)
Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 nezaplatené nájomné
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346 doklad číslo 1015313)
Ivana Šeďová Halčinová IVALU, Bakossova 14464/3A, 974 nezaplatené nájomné
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 247 346 doklad číslo 1015344)
JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015162)
JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015193)
JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015224)
JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015254)
JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015282)
JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015316)
JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015347)
JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1015378)
JAVE s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 198 269
doklad číslo 1056028)
JUDr. Július Ernek, advokát, Skuteckého 23, 974 01 Banská nezaplatené nájomné
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 42 187 711
doklad číslo 1013257)
JUDr. Július Ernek, advokát, Skuteckého 23, 974 01 Banská nezaplatené nájomné
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 42 187 711
doklad číslo 1013292)
LIBRI s.r.o., Mikulášska 25, 811 01 Bratislava, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 17 054 346
doklad číslo 12149)
WITE, s.r.o., Bacúrov 88, 962 61 Bacúrov, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 620 211
doklad číslo 11010)
Ľuboš Šeďo, Široká 912, 03 261 Važec, Slovenská republika, nezaplatené nájomné
IČO: 45 270 449
doklad číslo 1056201)
Ľuboš Šeďo, Široká 912, 03 261 Važec, Slovenská republika, nezaplatené nájomné
IČO: 45 270 449
doklad číslo 1056234)
Miloš Kaňuch, Nižný Hrušov 35, 09422 Nižný Hrušov, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 48 031 071
doklad číslo 1015042)
DAMETA, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 715 843
doklad číslo 1014028)
DAMETA, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 715 843
doklad číslo 1014062)
DAMETA, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 715 843
doklad číslo 1014099)
MU - SHU, spol. s r.o., Zelená 2/D, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 791 857
doklad číslo 1056196)
MU - SHU, spol. s r.o., Zelená 2/D, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 791 857
doklad číslo 1056229)
MU - SHU, spol. s r.o., Zelená 2/D, 974 04 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 36 791 857
doklad číslo 1056259)
Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013056)
Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013126)
Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013161)
Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013194)
Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013230)
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Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 1013264)
Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 12252)
Tiger Hill s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 775 960
doklad číslo 12282)
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 35 697 270
doklad číslo 1056193)
PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013092)
PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013127)
PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013162)
PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013195)
PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013231)
PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013265)
PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1013300)
PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1014068)
PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1014104)
PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1014142)
PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1014178)
PEMG-Slovakia s. r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 816 526
doklad číslo 1014214)
SCO, s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská nezaplatené nájomné
republika, IČO: 36 842 702
doklad číslo 11031)
Študijné centrum BASIC Banská Bystrica, n.o., Jesenského
nezaplatené nájomné
14, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45
doklad číslo 1056177)
739 641
Študijné centrum BASIC Banská Bystrica, n.o., Jesenského
nezaplatené nájomné
14, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45
doklad číslo 1056210)
739 641
Študijné centrum BASIC Banská Bystrica, n.o., Jesenského
nezaplatené nájomné
14, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45
doklad číslo 1056243)
739 641
TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013093)
TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013128)
TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013163)
TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013196)
TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013232)
TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013267)
TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013301)
TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013339)
TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013373)
TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1013409)
TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1014024)
TORERO, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, nezaplatené nájomné
Slovenská republika, IČO: 46 857 869
doklad číslo 1014058)
UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská nezaplatené nájomné
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1013342)
UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská nezaplatené nájomné
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UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská nezaplatené nájomné (daňový
183,19
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1013376)
UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská nezaplatené nájomné (daňový
183,19
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1013412)
UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská nezaplatené nájomné (daňový
183,19
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014027)
UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská nezaplatené nájomné (daňový
231,19
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014061)
UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská nezaplatené nájomné (daňový
231,19
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014098)
UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská nezaplatené nájomné (daňový
231,19
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014135)
UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská nezaplatené nájomné (daňový
231,19
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014171)
UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská nezaplatené nájomné (daňový
231,19
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014207)
UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská nezaplatené nájomné (daňový
231,19
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014241)
UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská nezaplatené nájomné (daňový
231,19
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014274)
UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská nezaplatené nájomné (daňový
231,19
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014308)
UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská nezaplatené nájomné (daňový
231,19
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014342)
UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská nezaplatené nájomné (daňový
231,19
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014381)
UNI - AKTIVITY, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská nezaplatené nájomné (daňový
231,19
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 951 687
doklad číslo 1014416)
Marcel Šípoš, Dvojkrížna 4, 821 07 Bratislava-Vrakuňa,
nevrátené výbery z pokladne
Slovenská republika; Ing. Tomáš Gála, Panenská 3, 811 03
obchodnej spoločnosti FRANCIS,
Bratislava, Slovenská republika, JUDr. Radoslav Ulianko,
a.s., Cintorínska 22, 811 08 155102,20
Prachatická 33, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, Ing.
Bratislava, Slovenská republika,
Milan Čačko, Hrádocká 26, 962 21 Lieskovec, Slovenská
IČO: 45 506 388
republika
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Rozhodnutie č. 249492/2016/1 zo
2373,54
Banská Bystrica, Slovenská republika
dňa 10.10.2016
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(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“).
Predmet speňažovania bude speňažovaný ako súbor majetku.
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcom Správcovi uplynie dňa 11.12.2017 (ďalej aj len ako „Lehota“).
Lehota začne plynúť odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznámenia o konaní ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené v Lehote, sa v ponukovom konaní
nebude prihliadať.
Podmienky ponukového konania na Predmet speňažovania sú uvedené v Zásadách speňažovania
peňažných pohľadávok.
Zásady speňažovania peňažných pohľadávok spolu s ďalšími dokumentmi Správca odošle každému záujemcovi,
ktorý u Správcu prejaví záujem o nadobudnutie Predmetu speňažovania písomne, osobne na adrese Správcu
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika alebo e-mailom na e-mailovej adrese Správcu:
office@ssr.sk, a to najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni prejavenia záujmu o Predmet
speňažovania záujemcom u Správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K037441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUIS NOVA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lamačská 8, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 744 251
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 6K/15/2007 S 180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/15/2007
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oprava oznamu o ponukovom konaní
Dňa 26.10.2017 bol v Obchodnom vestníku č. 205/2017 pod položkou číslo K034497 zverejnený Oznam o
ponukovom konaní v konkurze č.k. 6K/15/2007 na majetok úpadcu VUIS NOVA, spol. s r.o., Lamačská 8, 811 04
Bratislava, IČO: 35 744 251 (ďalej len „Oznam“). JUDr. Eva Vodová, správca úpadcu týmto opravuje zrejmú
chybu v písaní, ku ktorej došlo v Ozname, na strane 1, v časti: Predmet predaja, Nehnuteľnosti, v bode 1 a 3 na
konci textu, preto v tejto časti znenie Oznamu opravuje takto:
- v bode 1 na konci nesprávny text: „spolu v hodnote 707.058,20 € " sa opravuje a nahrádza správnym znením
„spolu v hodnote 1.707.058,20 € ",
- v bode 3 na konci nesprávny text: „spolu v hodnote 169.815,51 € " sa opravuje a nahrádza správnym znením
„spolu v hodnote 169.812,51 € ".
Ostatný text pôvodného znenia Oznamu zostáva touto opravou nezmenený.
JUDr. Eva Vodová, správca úpadcu VUIS NOVA, spol. s r.o.

K037442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Drietomská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica generála Goliana 6011, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Drietomská , nar.: 29.06.1971, bytom: Gen.
Goliána 6011/28, 917 01 Trnava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, č. k. 36K/5/2016, v
zmysle § 28 ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška
pohľadávky veriteľa: Hurtík s.r.o., IČO: 36 052 213, so sídlom Husova 1, 984 01 Lučenec. Právny dôvod vzniku
pohľadávky: Veriteľ dlžníkovi podľa jeho objednávok dodal tovar za obvyklú tržnú cenu, a to elektromotor CDF315mm-4 (kód položky 1154) a elektromotor 1LG4280-4AA60-Z (kód položky 1154), ktorý predávajúci, teraz
veriteľ, vyúčtoval kupujúcej, teraz dlžníkovi faktúrou č. 20132004 z 04.12.2013 vo výške 3.840,- Eur so
splatnosťou k 02.02.2014 a faktúrou č. 150282 z 06.02.2015 vo výške 2.940,- Eur so splatnosťou 20.02.2015,
pričom kupujúca, teraz dlžník, do súčasnej doby veriteľovi účtovanú obvyklú cenu neuhradil. Dlžná čiastka je
celkom 6.780,- Eur.
Celková prihlásená suma: 7.852,- Eur (istina vo výške 6.780,- Eur, úroky z omeškania vo výške 1.072,-Eur),
poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Mgr. Marek Piršel, správca
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K037443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Timea Garajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paľovce 54, 925 92 Topoľnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.6.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/42/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/42/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Alena Kaplanová
Nám. 1. mája č. 14
921 01 Piešťany
ustanovená do funkcie správcu v konkurznom konaní č. 25K/42/2016
úpadcu: Timea Garajová, nar. 5. 6. 1979, bytom: Paľovce č. 54, 925 92 Topoľnica,
v súlade s ustanovením § 96 ods. 2) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
oznamuje:
že správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli a majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje.
Zároveň správca oznamuje zámer správcu zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľ pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa 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.
JUDr. Alena Kaplanová, správca

K037444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivošová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/34/2017 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/34/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad.
číslo

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do
Súpisná
Počet Hodnota
zoznamu majetku
hodnota v €
v€

3.

Peňažné prostriedky - preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu a náhrady
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu v
19.10.2017
konaní o oddlžení podľa § 7a vyhl. č. 665/2005 Z. z. a § 167a ods. 1 písm. f) z. č.
7/2005 Z. z..

1

500,00

500,00

V Piešťanoch dňa 07.11.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Silvia Sivošová

K037445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORVI SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
časť Nové Osady 79 / 0, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 825 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/37/2013 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/37/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z rokovania veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu KORVI SLOVAKIA s.r.o., so sídlom časť Nové
Osady 79, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 825 280, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom
Trnava pod sp. zn. 25K/37/2013
Dátum, miesto a čas konania: 24.10.2017 o 15:30 hod. v priestoroch kancelárie správcu – Štúrova 42, 927 01
Šaľa
Prítomní:
1. členovia veriteľského výboru podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zápisnice ako jej
príloha číslo 1
2. Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca
Program veriteľského výboru:
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti.
2. Správa o stave konkurzného konania.
3. Záver.
Priebeh rokovania veriteľského výboru:
1. Otvorenie.
Rokovanie veriteľského výboru otvoril správca ako jeho zvolávateľ postupom podľa ust. § 38 ods. 1 zákona o
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konkurze a reštrukturalizácií (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len „ZKR“).
Súčasne správca konštatoval, že sa na rokovaní veriteľského výboru sa nezúčastnil predseda veriteľského výboru
B-PROX, s.r.o., IČO: 31 609 236, ktorý svoju neúčasť ospravedlnil dňa 24.10.2017 nepredvídanými pracovnými
povinnosťami; veriteľský výbor je uznášaniaschopní a oprávnení prijímať rozhodnutia patriace mu do
kompetencie.
2.Správa o stave konkurzného konania.
Správca s poukazom na ust. § 37 ods. 5 ZKR oboznámil členov veriteľského výboru so stavom konkurzného
konania, stavom incidenčných a excindačných konaní. Uviedol, že v súčasne dobe sú vedené len dve incidenčné
konania (sp. zn. 25Cbi/6/2015 a 25Cbi/3/2015), ostatné incidenčné konania už boli ukončené. Ku dňu konania
zasadnutia VV sú v konkurze zistené celkovo pohľadávky veriteľov v sume 7 315 276,28 eur (z celkovej sumy
prihlásených pohľadávok 10 819 394,01 eur).
Excidančné konanie vedené pod sp. zn. 36Cbi/21/2015 na základe žaloby veriteľa Energo Control s.r.o. nie je
doposiaľ právoplatne ukončené, čo bráni správcovi v speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu. O ostatný
majetok v rozsahu nehnuteľností v k.ú. Trebišov a Zvolen, nie je záujem z dôvodu zlej geografickej polohy
nehnuteľností.
Správca uviedol, že nájom za objekt v Sedíne je nájomcom riadne hradený a vo vzťahu k pohľadávkam proti
podstate uviedol, že tieto sú prevažne mesačne v sume nákladov na elektrickú energiu v objekte Sedín, príslušnej
DPH z nájmu a nákladov správcu na vedenie kancelárie.
Súčasne správca informoval, že sú vedené dve exekučné konania voči Miroslavovi Králikovi titulom vymáhania
súdom uloženej pokuty za porušenie povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, a voči Slavomírovi
Králikovi za účelom vymáhania plnenia na titulom odporovateľných právnych úkonov na základe rozsudku súdu.
Konanie proti spoločnosti Attol Developent a.s. nie je doposiaľ právoplatne ukončené.
Následne prítomní členovia veriteľského výboru uviedli, že nemajú k správe správcu žiadne otázky či pripomienky.
3. Záver.
Na záver správca poďakoval prítomným za ich účasť a vyhlásil toto rokovanie VV za ukončené.
Námietky voči obsahu zápisnice vznesené neboli.

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca
Korvi Slovakia s.r.o.
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28OdK/70/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Nikoleta Gallová, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Ladislav Zalúbel, narodený 19.06.1986,
trvale bytom Vážska č. 620, Trnovec nad Váhom 925 71, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom, na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 28OdK/70/2017, týmto oznamuje, že
účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 36OdK/35/2017 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Gallová,
LL. M., Hlavná 45, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00
do 16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.
V Šamoríne, dňa 07.11.2017
JUDr. Nikoleta Gallová, LL. M.
správca
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa
25.10.2017, č.k. 28OdK/70/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 02.11.2017, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ladislav Zalúbel, narodený 19.06.1986, trvale bytom Vážska č. 620, Trnovec nad Váhom
925 71, štátny občan SR (ďalej len „dlžník“) V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam
zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Nikoleta Gallová, LL. M., Hlavná 45, 931 01 Šamorín, Slovenská
republika k číslu konania 28OdK/70/2017. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť
svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s
článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako
prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
1. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
2. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
3. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
4. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
5. povaha pohľadávky;
6. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
7. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
8. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.
K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
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Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
JUDr. Nikoleta Gallová, LL. M.
správca

Notification to foreign creditorsAccording to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”)
and Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of
the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Trnava from 25th of
October 2017, file No. 28OdK/70/2017 published in Commercial Journal on 02 of October 2017, the bankruptcy
was declared on the estate of debtor Ladislav Zalúbel, date of birth.: 19.06.1986, res.: Vážska č. 620, Trnovec
nad Váhom 925 71, Slovak republic (hereinafter only “debtor”). According to the Regulation and BRA the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Nikoleta Gallová, LL. M., Hlavná 45,
931 01 Šamorín, Slovak Republic to the file No. 28OdK/70/2017. According to the article 55 of the Regulation
any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in accordance with
Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of
the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates below:
1. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
2. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
3. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
4. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
5. the nature of the claim;
6. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
7. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
8. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
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The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
JUDr. Nikoleta Gallová, LL. M., trustee
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Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie
JUDr. Nikoleta Gallová, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Ladislav Zalúbel, narodený 19.06.1986,
tvale bytom Vážska č. 620, Trnovec nad Váhom 925 71, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom, na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 28OdK/70/2017, týmto v súlade s
ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na
ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu/ IBAN: SK12 1100 0000 0029 2590 2080
Vedený v Tatra banka, a.s.
Variabilný symbol: 28702017
Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje (poznámka): Ladislav Zalúbel, kaucia popretia pohľadávky 28OdK/70/2017

V Šamoríne, dňa 07.11.2017
JUDr. Nikoleta Gallová, LL. M., správca

K037449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO - AZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 797 541
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/43/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/43/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo
speňaženia oddelenej podstaty:
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 25K/43/2015 na majetok úpadcu: AUTO AZ s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 797 541, JUDr. Erik Bilský, správca úpadcu, so sídlom
kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „ZKR“), týmto
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a. s.,
Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: 00 686 930 a zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia
oddelenej podstaty.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZKR: „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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K037450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Fodran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/7/2017S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/7/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Pavol
Fodran, nar. 28.06.1953, Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Trnava pod sp. zn. 25K/7/2017, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje
doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovné nové súpisové zložky majetku:
A. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č. súp. zložky Banka

Číslo účtu

Popis platby

Súpisová hodnota

11.

Sberbank Slovensko, a.s.

1000339631/3100 Nárok na zrážku zo mzdy úpadcu za 09/2017

58,39 EUR

12.

Sberbank Slovensko, a.s.

1000339631/3100 Nárok na zrážku z dôchodku úpadcu za 09/2017

82,92 EUR

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K037451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 1464, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/73/2017 S1746-3
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/73/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Ingrid Matejová, nar. 01.12.1972, bytom 925 84 Vlčany 1464, účastníkom konania oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Cukrovarská 225, 925 21
Sládkovičovo v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 11:30 a od 12:30 do 14.00. Žiadosti o nahliadanie do spisu
je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 0903 802 222, prípadne e-mailom na
adrese office@comerset.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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V Sládkovičove 7. novembra 2017
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K037452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 1464, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/73/2017 S1746-4
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/73/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava spisová značka 25OdK/73/2017
zo dňa 26.10.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 209/2017 zo dňa 02.11.2017, bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu Ingrid Matejová, nar. 01.12.1972, bytom 925 84 Vlčany 1464. V zmysle zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Mgr. Daniel Poturnay,
správca, Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd
Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika, k číslu konania 25OdK/73/2017. Ak veriteľ doručí
správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa
musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia Uznesenia Okresného súdu Trnava v Obchodnom vestníku. 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 na majetok úpadcu.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky, dátum 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. 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 mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v mene euro, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa 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. Veriteľ, ktorý
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
dlžníka.
V Sládkovičove 7. novembra 2017
Mgr. Daniel Poturnay, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
insolvency proceedings (recast), as the bankruptcy trustee of the debtor, I am due to inform you that by the
Resolution of the District Court Trnava No. 25OdK/73/2017 dated October 26, 2017, published in Commercial
Journal No. 209/2017 on November 2, 2017, the bankruptcy was declared on the estate of debtor Ingrid Matejová,
born on December 2, 1972, with residence 925 84 Vlčany 1464, Slovak Republic. The bankruptcy was declared
as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter reffered
as „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 in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Daniel Poturnay,
bankruptcy trustee, Cukrovarska 225, 925 21 Sladkovicovo, Slovak Republic and in one original to the District
Court Trnava, Hlavna 49, 917 83 Trnava, Slovak Republic, to the No. 25OdK/73/2017. Registrations that will not
be delivered within this period will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the
voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with secured claims have to lodge their
claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one
original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. The deadline for registration of claims in
bankruptcy proceedings begin on the day following the publishing of Resolution District Court Trnava in the
Commercial Journal. Creditors whose claims will arise in the future or depend on the fulfillment of certain
conditions or creditors who have a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security
right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a
special registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of
his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, order of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate,
total amount of claim, date and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities
also fill in the registration 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 this security right. Each secured claim must be
lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in
the same way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total
amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the
interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and
published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate that European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall be determined by bankruptcy trustee with
professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be
enclosed to the registration of claim. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of
the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration
will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is
accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in
accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form which was
delivered to trustee or to the District Court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreign
creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.
In Sladkovicovo, November 7, 2017
Mgr. Daniel Poturnay
Bankruptcy Trustee

K037453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Invest Group Veľký Meder s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 47, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 305 084
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 36K/18/2017S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/18/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Invest
Group Veľký Meder s.r.o., so sídlom Komárňanská 47, 932 01 Veľký Meder, IČO: 46 305 084, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 36K/18/2017, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú
zložku majetku:
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č.
súp.
Banka
zložky

2.

Tatra
a.s.

Číslo účtu

Popis platby

Súpisová
hodnota

Banka, IBAN: SK78 1100 0000 0029 Finančné riaditeľstvo SR - vrátenie nadmerného odpočtu
646,82 EUR
4704 5243
DPH za 07/2017

DAREKON, k. s., správca S1806

K037454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Pavelka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Manckovičova 62/2, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1988
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/35/2016S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/35/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Matúš
Pavelka, nar. 26.09.1988, trvale bytom Manckovičova 62/2,920 01 Hlohovec, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36K/35/2016, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č. súp. zložky

Banka

Číslo účtu

Popis platby

Súpisová hodnota

15.

Tatra Banka, a. s.

2936141934/1100

Nárok na zrážku zo mzdy úpadcu za 10/2017

159,00 EUR

DAREKON, k. s., správca S1806

K037455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivošová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/34/2017 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/34/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty úpadcu Silvia Sivošová, nar. 14.02.1974, bytom
Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava oznamuje, že dňa 03.11. 2017 zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovnú
prihlášku veriteľa Slovenská sporitelňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, doručenú po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
P.č

Istina
EUR

3/1 5871,99

v Úroky
EUR
4401,00

v

Úroky
omeškania
v EUR

z Náklady
uplatnenia
EUR

159,03

u Celková
v suma
v Právny dôvod vzniku pohľadávky
EUR
Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o splátkovom úvere č.
10432,02 5023227833 zo dňa 14.12.2011. Pohľadávka zo Zmluvy vznikla
neuhradením istiny vo výške 5871,99 EUR.

V Piešťanoch, dňa 07.11.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Správca úpadcu Silvia Sivošová

K037456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubček Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 11-37/6, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/83/2017-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/83/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní ponukového konania

JUDr. Karol Porubčin, so sídlo kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, správca dlžníka Pavol
Jakubček, nar. 13.02.1985, bytom SNP 11-37/6, 018 51 Nová Dubnica, v konkurznom konaní vedenom pod sp.
zn. 40OdK/83/2017 v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoKR) vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na
predaj súboru zložiek majetku všeobecnej podstaty: (uvedené zložky majetku spolu ako „Predmet
speňažovania“)
Sup.
Názov
č.
1.
Umývačka riadu CANDY 45
2.
Automatická práčka WHIRPOOL, spredu plnená

Zabezpečenie

Stav opotrebovanosti

Súpisová hodnota EUR

nie
nie

funkčná
funkčná

110
90
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Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať, resp. doručovať osobne na adresu sídla
správcu v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „ 3. ponukové konanie súboru zložiek I
40OdK/83/2017 – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje podľa § 199 ods. 9 ZoKR).
V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte.
Minimálna výška ponuky je stanovená ako súčet súpisových hodnôt zložiek majetku tvoriacich Predmet
speňaženia, t. j. 200,00 € (slovom: dvesto eur).
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie ponúknutej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet
správcu vedený v ČSOB, a. s. IBAN: SK40 7500 0000 0040 0306 4390, VS: 40832017, Poznámka: 2. ponukové
konanie súbor zložiek I. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet
správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
Otváranie obálok uskutoční správca do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky
ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do 5 dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným
účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
S úspešným účastníkom správca uzavrie kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy alebo jej podpísanie s
výhradami zo strany úspešného účastníka ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a
teda zmarenie ponukového konania.
Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo podstate. Vypratanie predmetu speňaženia je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZoKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do 10 dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu otvárania
obálok.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do 5 dní od dátumu otvárania
obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZoKR, záloha bude úspešnému
účastníkovi vrátená do 5 dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci na tento
účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
Záujemcovia o fotodokumentáciu Predmetu speňažovania môžu
fotodokumentácie e – mailom na adrese porubcinkarol @slovanet.sk.

správcu

požiadať

o

sprístupnenie

JUDr. Karol Porubčin, správca

K037457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sterhader Trade s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palackého 92/12 / 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 351 377
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/12/2017 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/12/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Sterhader Trade s.r.o. so sídlom Palackého 92/12, 911 01 Trenčín, IČO 36
351 377 pod sp. zn.: 22K/12/2017, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení
požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je
možné po predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, v bežných
pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09.00 do 15.00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom
mzitnikova.skp@gmail.com, telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45.
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K037458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sterhader Trade s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palackého 92/12 / 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 351 377
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/12/2017 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/12/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie

JUDr. Miroslava Žitníková, správca úpadcu Sterhader Trade s.r.o. so sídlom Palackého 92/12, 911 01 Trenčín,
IČO 36 351 377 pod sp. zn.: 22K/12/2017 v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení , oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v ČSOB,
a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu: SK97 7500 0000 0040 2518 3438. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
V Považskej Bystrici, 07.11.2017
JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K037459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sterhader Trade s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palackého 92/12 / 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 351 377
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/12/2017 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/12/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Sterhader Trade s.r.o. so
sídlom Palackého 92/12, 911 01 Trenčín, IČO 36 351 377 oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením
Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 22K/12/2017 zo dňa 20.10.2017 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
205/2017 zo dňa 26.10.2017, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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In accordance with Council Regulation (EC) 2015/848 dated May 20, 2015, as the administrator of the bankrupt
Sterhader Trade s.r.o., Palackého 92/12, 911 01 Trenčín, IČO 36 351 377 I hereby declare that it was on the
debtor's property By order of the District Court Trenčín, sp. no. 22K/12/2017 of 20.10.2017 published in
Commercial Journal no. 205/2017 of 26.10.2017, declared bankrupt and I was appointed as the administrator 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.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial 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 Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
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 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 (§ 167l sec. 3 BRA).
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.
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 payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
sec. 9 and 10 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. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 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).
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).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Považskej Bystrici dňa 07.11.2017/ In Považská Bystrica, on 07.11.2017
JUDr. Miroslava Žitníková, správca/trustee

K037460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefeková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Podjavorinskej 1618/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/66/2017 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/66/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653
Prihlásená suma celkom: 4.363,05,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 1-SLSP-1 a 1-SLSP-2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Alojz Žitník – správca

K037461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Homolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakytová ulica 406 / 12, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Bohuslav Gelatka, so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica ako správca
úpadkyne: Zuzana Homolová, nar. 24.08.1981, bytom Rakytová 406/12, 971 01 Prievidza zverejňujem v zmysle §
101 zákona č. 7/2005 Z.z. tento návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:
Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 30.08.2016, spis. zn. 38K/28/2016-64, ktoré bolo dňa 05.09.2016
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 170/2016, vyhlásil konkurz na majetok úpadkyne. Konkurz bol uznaný za
malý.
V súlade s ust. § 96 ods. 2 bol v Obchodnom vestníku zverejnený oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate a zámer zostaviť rozvrh. Námietky voči poradiu pohľadávok proti podstate neboli vznesené.
Do konečného rozvrhu výťažku boli zaradené jednotlivé výťažky zo speňaženia a zabezpečenia majetku úpadcu
celkovo vo výške 2.348,74 eur.
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti podstate v celkovej výške 783,90 eur.
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vo výške 1.564,84 eur. Uspokojenie
veriteľov z výslednej sumy výťažku je na úrovni 6,62 % zo zistenej sumy prihlásených pohľadávok.
Názov veriteľa
Consumer Finance Holding, a.s.
Consumer Finance Holding, a.s.
Tatra banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Poštová banka, a.s.
Spolu:

Zistená suma
2 130,98 €
1 029,57 €
810,18 €
5 297,70 €
1 297,32 €
636,69 €
2 981,17 €
9 449,11 €
23 632,72 €

Percentuálny podiel
9,02%
4,36%
3,43%
22,42%
5,49%
2,69%
12,61%
39,98%
100,00%

Výška uspokojenia
141,10 €
68,17 €
53,65 €
350,79 €
85,90 €
42,16 €
197,40 €
625,67 €
1 564,84 €

Podľa § 101 ods. 1 ZKR predkladám návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
úpadkyne a súčasne určujem lehotu 15 dní na jeho schválenie, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Zároveň týmto vyzývam veriteľov prihlásených a zistených pohľadávok, aby poštou na adresu sídla správcu alebo
elektronickým podaním na e-mailovú adresu info@akgelatka.sk oznámili svoje platobné údaje v rozsahu číslo
bankového účtu v tvare IBAN a variabilný symbol, na ktorý účet budú v prípade schválenia konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich v konkurze
prihlásených a zistených pohľadávok.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca
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K037462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Connect International, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záfortňa 579/1 / 0, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 460
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/8/2013 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/8/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Mgr. Xénia Hofierková, správca konkurznej podstaty úpadcu Connect International, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Záfortňa 579/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 350 460, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16342/R (ďalej len „Úpadca“), ako osoba oprávnená podľa ustanovenia § 92
ods. 1, písm. d), v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení (ďalej len „ZoKR“) k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
dobrovoľných dražbách“), týmto podľa ustanovenia § 24 ods. 9 Zákona o dobrovoľných dražbách zverejňujem
oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby takto:
I. Označenie dražobníka a licitátora:
Dražobník:
Mgr. Xénia Hofierková, správca konkurznej podstaty
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
zapísaná v zozname Správcov vedenom MS SR pod č. S1531
Kontakt: 0903/776399, hofierkovaxenia@gmail.com
Licitátor:
Mgr. Xénia Hofierková, rod. Hofierková, nar. 26.4.1981, bytom Prejtská 3/4, 018 41 Dubnica nad Váhom - Prejta
II. Miesto, dátum a čas vykonania dražby:
Miesto: Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová, Brnianska 1J, 911 05 Trenčín
Dátum: 07.11.2017
Čas: 10,00 hod.
III. Dražba(prvá/opakovaná): opakovaná (3. kolo)
IV. Označenie a opis predmetu dražby a jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby
viaznucich a s ním spojených, opis stavu predmetu dražby a jeho odhadná alebo zistená cena:
Označenie, opis a stav predmetu dražby:
Nehnuteľnosti:
Jedná sa o objekt nachádzajúci sa na parc. č. 4169, k. ú. Bánovce nad Bebravou, s. č.976. Dom
je plne podpivničený, má I. a II. nadzemné podlažie, ukončený je plochou strechou, postavený v
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roku 1976 . Zo súčtu podlahovej plochy všetkých miestností pripadá viac ako 2/3 na byty, jedná
sa o obytný dom v zmysle § 59 zákona č. 41/1964 Zb.. Súčet podlahovej plochy miestností
určených na bývanie presahuje polovicu podlahovej plochy všetkých miestností, jedná sa o
rodinný dom v zmysle § 1a písm. b) Vyhl. č. 265/1993 Z.z.. Osadenie do terénu v priemernej
hĺbke nad 2,0 m bez zvislej izolácioe. Základy s vodorovnou izoláciou. Obvodové a nosné steny
murované v skladobnej hrúbke do 40,00 cm, v I.PP monolitický betón. Stropy s rovným
podhľadom vybudované po roku 1960. Krytina na plochej streche - pozinkovaný plech.
Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu - žľaby, zvody, parapety. Fasádne omietky
nad 2/3 omietanej plochy steny - brizolitové 4x v II.NP, v I.NP. Vnútorné obklady v kúpeľni v
I.NP , v I.PP a v II.NP, sprchy v I.NP a v II.NP, v kuchyni pri sporáku v I.PP, WC. Obklady fasád
v I.PP do 1/3 obklady keramické 4x. Schody s povrchom keramická dlažba z I.PP, z I.NP .
Dvere plné hladké. Okná zdvojené plastové vákuové. V I.PP pôvodné zdvojené drevené.
Podlahy veľkoplošné lamino. Dlažby keramická dlažba v I.PP, I.NP, II NP. Vykurovanie - kotol
ústredného vykurovania na plyn, radiátory oceľové panelové. Inštalácia plynu - rozvod
zemného plynu. Elektroinštalácia v I.NP a v II.NP len svetelná, poistkové automaty, v I.PP
svetelná a motorická, poistkové automaty. Rozvod vody studenej a teplej. Zdroj teplej vody kotol ústredného vykurovania. Kanalizácia - z WC v I.NP a v II.NP, v I.PP z kúpeľne v I.NP a v
II.NP, I.PP z kuchyne v I.PP . Sprcha v I.PP 1x, v I. a II. NP 4x, umývadlo v I.PP 2x, v I. a II. NP
4x. V kuchyni sa nachádza sporák so sklokeramickou doskou a elektrickou rúrou. Záchod
splachovací s nádržkou v stene.
Stavba, popis stavby: dom,
nachádzajúca
sa
v
Slovenskej republike, okres
Bánovce nad Bebravou,
obec
Bánovce
nad
Bebravou,
na
adrese
Inovecká 19, Bánovce nad
Bebravou,
katastrálne 1/1
územie
Bánovce
nad spoluvlastnícky
Bebravou, zapísaná v liste podiel
vlastníctva č. 226, vedený
Okresným úradom Bánovce
nad Bebravou, katastrálny
odbor, stavba súpisné číslo:
976, na pozemku parcelné
číslo CKN 4169, druh
stavby: rodinný dom

Dispozične :
I.PP :
I.NP II.NP Rodinný dom je dobre udržiavaný, má nové plastové vákuové okná, nová kúpeľňa - v II.NP
prešla rekonštrukciou, nové podlahy, rozvody kúrenia, nová kuchynská linka.
V roku 2008 bola prevedená prestavba na ubytovňu, v prílohe je kópia povolenia užívania
stavby. Na prízemí sa nachádza schodišťový priestor, vstupná chodba z ktorej je vstup do 4
apartmánov, pozostávajúcich z izby a soc. zariadneia - sprchový kút so splachovacím
záchodom. Plocha dvoch apartmánov je jednej strane budovy je 4,0m*3,9m t.j. 15,6m2. a
dvoch aparrtmánov na druhej strane je 3,10m*4,0m t.j.12,4m2. II. NP je dispozične totožné s
I.NP. Prevádzková stavba bola povolená rozhodnutím Mesta Bánovce nad Bebravou,
26.02.2009, č.jj. výst. 3995/8732/2008, kedy bolo vydané povolenie zmeny v užívaní rodinného
domu na ubytovňu. Pôvodne bola oceňovaná stavba postavená ako rodinný dom pozostávajúci
zo suterénu a dvoch nedzemných podlaží s plochou strechou. Rodinný dom bol užívaný od roku
1976 až do doby jeho prestavby a zmeny vo využívaní stavby zo stavby RD na prevádzkovú
stavbu ubytovňu. V jestvujúcom objekte boli pri prestavbe ponechané všetky doterajšie
stavebné prvky a pridali sa iba deliace priečky oddeľujúce jednotlivé izby. Objekt je využívaný
ako ubytovňa. V roku 2008 bola uskutočnená prestavba pozostávajúca vybudovania deliacich
priečok medzi jednotlivými izbami, plávajúce podlahy, plastové okná, dvere, zateplenie
vonkajšej fasády, vybudovanie soc. zariadneí a to sprchových kútov a spl. záchodov, obkladov
stien a dlažieb. Bol prestavaný suterén kde sa nachádza kuchyňa s kuchynskou linkou a
sporákom, práčovňa s práčkou, kúpeľňa so sprchovým kútom a záchodom, kotoľňa s kotlom
UK na plyn. Základy betónové, podmurovka bet., murivo monolitické betón hr.40cm, deliace
priečky tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, stropy s rovným podhľadom
železobetónová doska, fasádne omietky výpenné, dvere hladjké, drevené okná jednoduché,
podlahy miestností cementový poter, kotol UK na plyn, elektroinštalácia svetelná a motorická,
rozvod studenej vody, zdroj teplej vody bojler. V kuchyni je kuchynská linka s nerezovým
drezom s odkvapkávačom a plynovým sporákom. V kúpeľni je sprchový kút a splachovací
záchod. Iné znaky sa na podlaží nenachádzajú. Dom je založený na betónových základových
pásoch s vodorovnou izoláciou, čiastočne podpivničený, podmurovka je betónová. Nadzemné
podlažie je murované prevažne so skladovou hr. muriva do 40cm. z pápelných tehál, priečky
murované. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Stropy sú želbet. doska s rovným omietaným
podhľadom. Plochá strecha, vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné obklady v kúpeľni do
výšky 135cm, na vani a v kuchyni pozdĺž kuchynskej linky. Dvere sú plné, okná drevené dvojité
s platovými žalúziami, podlahy obytných miestností parkety, v ostatných miestnostiach je
prevažne PVC, iba v kúpeľni sú dlaždice a v zásobárni cementový poter. Vykurovanie je
ústredné kotol UK na plyn. Elektroinštalácia je svetelné istená poistkami. Na podlaží je rozvod
studenej aj teplej vody, zemného plynu a kanalizácie z kuchyne a kúpeľní s WC do verejnej
kanalizácie.

Pozemok, druh: zastavané
plochy a nádvoria, výmera:
395 m2, nachádzajúci sa v
Slovenskej republike, okres
Bánovce nad Bebravou,
obec
Bánovce
nad
1/1
Bebravou,
katastrálne
spoluvlastnícky
územie
Bánovce
nad
podiel
Bebravou, zapísaný v liste
_____
vlastníctva č. 226 vedený
Okresným úradom Bánovce
nad Bebravou, katastrálny
odbor, parcelné číslo CKN
4169
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Pozemok, druh: zastavané
plochy a nádvoria, výmera:
44 m2, nachádzajúci sa v
Slovenskej republike, okres
Bánovce nad Bebravou,
obec
Bánovce
nad
1/1
Bebravou,
katastrálne
spoluvlastnícky
územie
Bánovce
nad
podiel
Bebravou, zapísaný v liste
vlastníctva č. 226, vedený
_____
Okresným úradom Bánovce
nad Bebravou, katastrálny
odbor, parcelné číslo CKN
4170
Pozemok, druh: záhrady,
výmera:
510
m2,
nachádzajúci
sa
v
Slovenskej republike, okres
Bánovce nad Bebravou,
obec
Bánovce
nad
1/1
Bebravou,
katastrálne
spoluvlastnícky
územie
Bánovce
nad
podiel
Bebravou, zapísaný v liste
____
vlastníctva č. 226, vedený
Okresným úradom Bánovce
nad Bebravou, katastrálny
odbor, parcelné číslo CKN
4171

Príslušenstvo:
Garáž na pozemku parc. č. 4170 k.ú. Bánovce nad Bebravou - Garáž pre osobný automobil je postavená vo
dvore rodinného domu na pozemku označenom podľa stavu KN ako parc.č. 4170 k.ú. Bánovce nad Bebravou.
Jedná sa o samostatne stojacu prízemnú stavbu s plochou strechou. Dispozične garáž pozostáva z dvoch
parkovacích státí pre osobné automobily. V prvom garážovom státí sa nachádza montážna jama. Stavebné
povolenie bolo vydané MsNV odborom výstavby v Bánovciach nad Bebravou v roku 1975. Stavba garáže je
užívaná od roku 1976 na určený účel. t.j. garážovanie osobného automobilu. I. NP Základové konštrukcie z
prostého monolitického betónu s podmurovkou. Zvislé nosné murivo z pórobetónových tvárnic v hr. steny 40cm.
Stropy sú oceľovobetónové prefabrikované s rovným podhľadom. Plochá strecha má krytinu z asfaltových
natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, žľaby a zvody. Fasádne omietky
brizolitové na všetkých stenách nad 2/3 – iné plochy. Vnútorné omietky vápenno-cementové hladké. Podlahy sú
betónové s cementovým poterom po celom oceňovanom podlaží. Budova nemá vykurovanie. Okná sú
jednoduché oceľové. Elektroinštalácia svetelná a motorická s ističmi. Vráta drevené 2 ks.
Plot predzáhradky - Jedná sa o plot predzáhradky, vybudovaný v roku 1976. Výmera je 30,0m, základy betónové.
Plot tvoria plotové tvarovky na betónovom sokle. Výška do 150,00cm. Súčasťou plota sú plotové vráta kovové 1ks
a plotové vrátka kovové 1ks.
Plot záhrady - Jedná sa o plot záhrady vybudovaný v roku 2008. Výmera je 30,0m, základy betónové. Výška plotu
do 180cm. Plot tvoria plotové tvarovky na betónovom sokle. Súčasťou plota sú plotové vráta kovové 1ksa plotové
vrátka kovové 1ks. Plot tvoria oceľové stĺpiky s drôteným pletivom.
Kanalizačná prípojka - Prípojka kanalizácie, vybudovaná v r. 1976, výmera 7,0 m.
Spevnené plochy - Spevnené plochy - vybudované v r. 2008, výmera 269,28m2.
Elektroinštalačná prípojka - Prípojka elektroinštalácie - vzdušná, jednofázová, vybudovaná v r. 1976, výmera
12,0m.
Vonkajšie schody - Vonkajšie schody vybudované v r. 1976 o výmere 40,0 m/st.
Vodovodná prípojka - Prípojka vody, vybudovaná v r. 1976, výmera 10,0m.
Plynová prípojka - Plynová prípojka, vybudovaná v r. 1997, výmera 9,0m.
Práva a záväzky na predmete dražby viaznucie a s ním spojené:
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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Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č.
40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami:
P 63/2013 - Upovedomenie o začatí exekúcie EX 257/431/ 2013 z 9.4.2013 zriadením exekučného záložného
práva na nehn. parc. CKN č. 4169,4170,4171 a stavby dom s.č. 976 na p.CKN č. 4169 v podiely 1/1, súdny
exekútor JUDr. Zuzana Kubešová, Exekútorský úrad, ul.17 novembra 2304, 955 01 Topoľčany.- 480/13
P 106/2013 - Vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu na nehn. parc. CKN č. 4169,4170,4171 a stavba súp.č.
976 na parc. CKN č. 4169 v podiely 1/1 na základe Uznesenia 29K/8/2013-300 z 13.5.2013.- 661/13
P 149/2015 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 29K/8/2013 z 24.07.2015 na nehn. p.CKN č. 4169,4170,4171 a
stavba súp.č. 976 na parc CKN č. 4169 v podiele 1/1, dražobník Mgr. Xénia Hofierková, správca konkurznej
podstaty, Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín.- 1249/15
P 10/2016 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 29K/8/2013 z 15.01.2016 na nehn. parc. CKN č. 4169,4170,4171 a
stavba s.č. 976 na p.CKN č. 4169 v podiele 1/1, dražobník Mgr. Xénia Hofierková, správca konkurznej podstaty,
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín.- 83/16
Pod V 867/08 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľností: parc.č.4169, 4170, 4171 a dom s.č.976 na parc.č.4169
v podiele 1/1, ktoré zabezpečujú pohľadávku záložného veriteľa Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,811 06
Bratislava1, IČO 00686 930-960/08;- V 1236/08-1313/08;
Pod V 993/09 z 10.3.2010 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti parc. č. 4169,4170,4171 a stavbu rodinný
dom súp.č. 976 na parc.č. 4169, ktoré zabezpečuje pohľadávky záložného veriteľa Tatra banka, akciová
spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO 00 686 930.- 266/10
P 255/2012 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9300501/5/2485052/2012 z 10.9.2012 na zabezpečenie
daňového nedoplatku - Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske, Makarenkova 213/1, 958 01 Partizánske
na nehn. p.CKN č. 4169, 4170, 4171 a stavba s.č. 976 na p.CKN č. 4169 /dom /, Počas trvania záložného práva
zakazuje sa daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. - 1316/2012
P 257/2012 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9300501/5/2304860/2012 z 23.8.2012 na zabezpečenie
daňového nedoplatku - Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske, Makarenkova 213/1, 958 01 Partizánske
na nehn. p.CKN č. 4169, 4170, 4171 a stavba s.č. 976 na p.CKN č. 4169 /dom /, Počas trvania záložného práva
zakazuje sa daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. - 1317/2012
P 307/2012 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9300501/5/2813017/2012 z 3.10.2012 na zabezpečenie
daňového nedoplatku - Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske, Makarenkova 213/1, 958 01 Partizánske
na nehn. p.CKN č. 4169, 4170, 4171 a stavba s.č. 976 na p.CKN č. 4169 /dom /, Počas trvania záložného práva
zakazuje sa daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. - 1527/2012
P 2/2013 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9300501/5/3312813/2012 z 12.11.2012 na zabezpečenie
daňového nedoplatku - Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske, Makarenkova 213/1, 958 01 Partizánske
na nehn. p.CKN č. 4169, 4170, 4171 a stavba s.č. 976 na p.CKN č. 4169 /dom /, Počas trvania záložného práva
zakazuje sa daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. - 5/2013
Z 314/2013 - Exekučný príkaz EX 1387/2013 z 4.2.2013 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného
práva na nehn. parc. CKN č. 4169,4170,4171 a stavby dom s.č. 976 na p.CKN č. 4169 v podiely 1/1, súdny
exekútor Mgr. Peter Gabriž, Exekútorský úrad, Ružová 1, 935 87 Santovka.- 234/13
Z 315/2013 - Exekučný príkaz EX 1386/2013 z 4.2.2013 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného
práva na nehn. parc. CKN č. 4169,4170,4171 a stavby dom s.č. 976 na p.CKN č. 4169 v podiely 1/1, súdny
exekútor Mgr. Peter Gabriž, Exekútorský úrad, Ružová 1, 935 87 Santovka.- 235/13
P 33/2013 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9300501/5/137472/2013 z 11.1.2013 na zabezpečenie
daňového nedoplatku - Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske, Makarenkova 213/1, 958 01 Partizánske
na nehn. p.CKN č. 4169, 4170, 4171 a stavba s.č. 976 na p.CKN č. 4169 /dom /, Počas trvania záložného práva
zakazuje sa daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. - 271/2013
Z 678/2013 - Exekučný príkaz EX 257/2013 z 9.4.2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. parc.
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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CKN č. 4169,4170,4171 a stavby dom s.č. 976 na p.CKN č. 4169 v podiely 1/1, súdny exekútor JUDr. Zuzana
Kubešová, Exekútorský úrad, ul.17 novembra 2304, 955 01 Topoľčany.- 481/13
P 100/2013 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9300503/5/1413063/2013 z 15.4.2013 na zabezpečenie
daňového nedoplatku - Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske, Makarenkova 213/1, 958 01 Partizánske
na nehn. p.CKN č. 4169, 4170, 4171 a stavba s.č. 976 na p.CKN č. 4169 /dom /, Počas trvania záložného práva
zakazuje sa daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. - 641/2013
P 101/2013 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9300503/5/1409620/2013 z 15.4.2013 na zabezpečenie
daňového nedoplatku - Daňového úradu Trenčín, pobočka Partizánske, Makarenkova 213/1, 958 01 Partizánske
na nehn. p.CKN č. 4169, 4170, 4171 a stavba s.č. 976 na p.CKN č. 4169 /dom /, Počas trvania záložného práva
zakazuje sa daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. - 642/2013
Pozn.: Vyhlásením konkurzu na majetok Úpadcu došlo ex lege (§ 48 ZKR) k zastaveniu všetkých exekučných
konaní a z tohto dôvodu došlo k zániku Exekučných záložných práv, ktoré boli neoddeliteľné späté s príslušným
exekučným konaním.
Odhadná alebo zistená cena:
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu: 177 000,00 €
Slovom: Jednostosedemdesiatsedemtisíc Eur
Všeobecná hodnota predmetu dražby určená Znaleckým posudkom č. 022/2015 vypracovaným Ing. Evou
Seifertovou, Bernolákova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, znalkyňou z odboru stavebníctvo, pozemné stavby,
odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaná v Zozname znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky, ev. č.: 913068, v znení Dodatku k Znaleckému posudku č. 022/2015.
V. Výška ceny dosiahnutá vydražením:
88.500,- EUR (slovom: osemdesiatosemtisícpäťsto Eur)
V Trenčíne, dňa 7.11.2017

_________________________________
Dražobník
Mgr. Xénia Hofierková, správca

K037463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Müller Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gagarinova 1716/3, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1951
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/92/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/92/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 21.08.2017, sp. zn. 40OdK/92/2017, uverejneným v Obchodnom
vestníku č. OV 164/2017 pod značkou záznamu K023581 dňa 25.08.2017 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka:
Július Müller, nar. 01.01.1951, bytom Gagarinova 1716/3, 911 01 Trenčín (ďalej len „Dlžník“), o návrhu na
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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vyhlásenie konkurzu, súd vyhlásil na majetok Dlžníka konkurz, zbavil Dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba v konkurze (§ 166a) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a do funkcie správcu
Dlžníka ustanovil I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Trenčiansky kraj:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“).
Správca Dlžníka týmto v zmysle 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 oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Trenčíne dňa 07.11.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K037464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rarik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zakvášov 1517 / 48, 017 07 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1980
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/122/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/122/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 19.09.2017, sp. zn. 40OdK/122/2017, uverejneným v Obchodnom
vestníku č. OV 183/2017 pod značkou záznamu K028510 dňa 26.09.2017 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka:
Peter Rarik, nar. 10.07.1980, bytom Zakvášov 1517/48, 017 07 Považská Bystrica (ďalej len „Dlžník“), o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, súd vyhlásil na majetok Dlžníka konkurz, zbavil Dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba v konkurze (§ 166a) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a do funkcie správcu
Dlžníka ustanovil I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Trenčiansky kraj:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“).
Správca Dlžníka týmto v zmysle 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 oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Trenčíne dňa 07.11.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K037465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sterhader Trade s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palackého 92/12 / 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 351 377
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková

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:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/12/2017 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/12/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní 1. schôdze veriteľov
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty dlžníka Sterhader Trade s.r.o. so sídlom Palackého
92/12, 911 01 Trenčín, IČO 36 351 377 pod sp. zn.: 22K/12/2017, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 26.
januára 2018 o 14.00 hod., v kancelárii správcu Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica.
Program 1. schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 zákona č. 7/2005 Z. z.
5. 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 povinní 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 povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.
V Považskej Bystrici dňa 7. novembra 2017
JUDr. Miroslava Žitníková - správca

K037466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hruška Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 684 / 10, 972 12 Nedožery-Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/5/2016 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/5/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:
JUDr. Peter Plško, správca úpadcu Dušan Hruška, nar. 04.09.1969, bytom Družby 684/10, 972 12 Nedožery Brezany, štátny občan v súlade s § 92 ods. 1/ písm. d/ zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov a v súlade so schváleným záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 5.10.2017
vyhlasuje 1. kolo ponukové konanie na speňaženie súpisovej zložky majetku úpadcu:
Motorové vozidlo BMW 525 TDS, PD836ET, WIN WBADG710X0BW90524, rok výroby 1999
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 17/2017, za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu
uvedenú v súpise majetku, teda za sumu 400,- €.
I. kolo ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
- automobil sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti
správcovi alebo proti podstate,
- ohliadku ponúkanej veci si môže záujemca dohodnúť a podrobnejšie informácie získať na te. čísle: 0903 453
973, príp. na e-mailovej adrese: plsko@advokatn.sk
- ponuka záujemcu musí byť do kancelárie správcu na ulici Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín doručená v
zalepenej obálke s označením "KONKURZ 22K/5/2016- NEOTVÁRAŤ" najneskôr do 15 dní od zverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku,
- ponuka sa považuje za zverejnenú dňom nasledujúcim po faktickom zverejnení oznámenia v obchodnom
vestníku. Lehota začína plynúť až nasledujúcim dňom. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať,
- každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku,
- ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná a bez akýchkoľvek podmienok,
- navrhovaná cena nesmie byť nižšia ako cena stanovená správcom pre dané kolo verejného ponukového
konania,
- záujemca o kúpu musí zložiť na účet úpadcu vedený v OTP Banke, a.s. č.ú.: SK95 5200 0000 0000 1725 7750
zálohu vo výške minimálne 50% ponúkanej kúpnej ceny. Doklad o jej zložení záujemca pripojí k písomnej
ponuke.
II. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·
·
·

ponúkanú kúpnu cenu,
doklad o zložení zálohy vo výške minimálne 50% ponúkanej kúpnej ceny,
vyhlásenie, že záujemca o kúpu súhlasí s tým, aby v prípade, ak nedoplatí ponúkanú kúpnu cenu v lehote
ním určenej, zložená záloha prepadla v prospech všeobecnej podstaty ako zmluvná ponuka,
číslo účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní,
označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj,
vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania,
k písomnej ponuke právnická osoba pripojí výpis z obchodného registra, fyzická osoba – podnikateľ výpis
zo živnostenského registra, fyzická osoba – nepodnikateľ kópiu občianskeho preukazu.
ponuka musí byť datovaná a riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v
zmysle výpisu z Obchodného registra.

III. Vyhodnotenie ponúk:
·
·
·
·

pre dodržanie lehoty na podanie ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie správcu
a nie dátum podania na pošte,
na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé
informácie, sa neprihliada,
správca otvorí neporušené obálky s predloženými ponukami v termíne uvedenom v rámci ponukového
konania, vyhotoví sa o tom úradný záznam, otvárania obálok sa môže zúčastniť každý veriteľ úpadcu,
ktorý ma riadne prihlásenú a zistenú pohľadávku,
správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 3 dní od otvárania obálok a vyhotoví o tom úradný záznam, ktorý
predloží veriteľskému výboru resp. zástupcovi veriteľov,
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víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu cenu za predmet ponuky,
v prípade zhodnosti ponúk správca vyzve záujemcov na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu. Ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola
správcovi doručená skoršie,
oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do päť dní od vyhodnotenia ponúk.
Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená,
úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 10 dní odo dňa oznámenia
úspechu vo verejnom ponukovom konaní. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote, alebo jej
podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za následok
neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania,
úhrada zvyšnej časti kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na vyššie uvedený
účet Úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu, pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu
najneskôr v deň uzavretia kúpnej zmluvy,
správca si v kúpnej zmluve vymieni výhradu vlastníctva, t.j. kupujúci sa stane vlastníkom motorového
vozidla až uhradením kúpnej ceny v celosti. Až po uhradení kúpnej ceny je kupujúci oprávnený
protokolárne prevziať motorové vozidlo,
registrácia zmeny vlastníka a držiteľa automobilu na príslušnom ODI sa uskutoční až po uhradení kúpnej
ceny za automobil kupujúcim a po protokolárnom prevzatí automobilu kupujúcim,
všetky náklady súvisiace s prevzatím a prepravou majetku znáša úspešný záujemca.

V Trenčíne, dňa 07.11.2017
JUDr. Peter Plško, správca

K037467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Ferjanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tkáčska 196/1, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1954
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:
40OdK/118/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisu majetku podstát
všeobecná podstata

správca :

JUDr. Andrej Jaroš, S373
Námestie sv. Anny 361/20
911 01 Trenčín
Slovenská republika
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Miroslav Ferjanec

Tkáčska 196/1
971 01 Prievidza
Nar. 21.01.1954

číslo konania : 40OdK/118/2017 , konanie vedené Okresným súdom Trenčín
číslo správcovského spisu : 40OdK/118/2017 S373

Nehnuteľnosti:
POZEMOK: 1.
druh: orná pôda
obec: Bojnice
názov k.ú.: Bojnice
okres: Prievidza

POZEMOK: 2.
druh: Ostatné plochy
obec: Bpjnice
názov k.ú.: Bpjnice
okres: Prievidza

POZEMOK: 3.
druh: orná pôda
obec: Bojnice
názov k.ú.: Bojnice
okres: Prievidza

výmera: 529 m2
parc. č.: 1286
spoluvlastnícky podiel: 1/15

číslo LV: 4172
súpisová hodnota: 155,58- €
štát: SR

výmera: 306 m2
parc. č.: 1568
spoluvlastnícky podiel: 1/15

číslo LV: 4172
súpisová hodnota: 62,99,- €
štát: SR

výmera: 262 m2
parc. č.: 1571
spoluvlastnícky podiel: 1/15

číslo LV: 4172
súpisová hodnota: 77,05- €
štát: SR

Pri stanovení súpisovej hodnoty predmetných nehnuteľností som vychádzal z Prílohy č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z.
z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.
JUDr. Andrej Jaroš, S373

K037468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Faltejsek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaďovce 168, 916 13 Vaďovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1985
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:
22OdK/144/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Súpisu majetku podstát
všeobecná podstata

správca :

JUDr. Andrej Jaroš, S373
Námestie sv. Anny 361/20
911 01 Trenčín
Slovenská republika

úpadca :

Matej Faltejsek
Vaďovce 168
916 13 Vaďovce
Nar. 23.02.1985

číslo konania : 22OdK/144/2017 , konanie vedené Okresným súdom Trenčín
číslo správcovského spisu : 22OdK/144/2017 S373

Hnuteľná vec:
HNUTEĽNÁ VEC: 1.
popis: osobný automobil FIAT MAREA WEEKEND 185/BXN1A/22
evidenčné číslo: NM073CS

rok výroby: 2000
VIN č.: ZFA18500000359221

stav opotrebovanosti: použité
súpisová hodnota: 100,- €

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu S373

K037469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plášeková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Zornici 1618/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1951
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/107/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/107/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dňa 07.11.2017 vyhotovil súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu:
Súpisová položka majetku por. č. 1:
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Nehnuteľnosť: pozemok parc.č.: 1468, o výmere 2.241 m2, vedenom na LV č. 881, okres Bánovce nad
Bebravou, k.ú. Brezolupy, druh pozemku: lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel 129/2241;
Súpisová hodnota (aj mena): 64,5 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 2:
Nehnuteľnosť: pozemok parc.č.: 1402, o výmere 3.366 m2, vedenom na LV č. 1055, okres Bánovce nad
Bebravou, k.ú. Brezolupy, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 1.683,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 3:
Nehnuteľnosť: pozemok parc.č.: 1403, o výmere 2.262 m2, vedenom na LV č. 1349, okres Bánovce nad
Bebravou, k.ú. Brezolupy, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, spoluvlastnícky podiel 2150/2262;
Súpisová hodnota (aj mena): 430,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 4:
Nehnuteľnosť: pozemok parc.č.: 131/1, o výmere 62.995 m2, vedenom na LV č. 270, okres Bánovce nad
Bebravou, k.ú. Vysočany, druh pozemku: lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel 1/256;
Súpisová hodnota (aj mena): 123,03 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 5:
Nehnuteľnosť: pozemok parc.č.: 132, o výmere 118.703 m2, vedenom na LV č. 271, okres Bánovce nad
Bebravou, k.ú. Vysočany, druh pozemku: lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel 1/256;
Súpisová hodnota (aj mena): 231,84 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 6:
Nehnuteľnosť: pozemok parc.č.: 146/1, o výmere 96 m2, vedenom na LV č. 306, okres Bánovce nad Bebravou,
k.ú. Vysočany, druh pozemku: ostatné plochy, spoluvlastnícky podiel 1/12;
Súpisová hodnota (aj mena): 4,- EUR;

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K037470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ozorovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká okružná 1029/36, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1961
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:
40OdK/156/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Jozef Ozorovský, nar. 17.07.1961, trvale bytom Veľká okružná 1029/36,
958 01 Partizánske Slovenská republika oznamuje v súlade s §167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
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7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno
zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,00€ na účet správcu, č. ú., IBAN:
SK17 7500 0000 003 1102 8203 vedený v Československej obchodnej banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
V Trenčíne, dňa 07.11.2017
JUDr. Andrej Jaroš
správca úpadcu Jozef Ozorovský

K037471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ozorovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká okružná 1029/36, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1961
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:
40OdK/156/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Jozef Ozorovský, nar. 17.07.1961, trvale bytom Veľká okružná 1029/36,
958 01 Partizánske Slovenská republika oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu 40OdK/156/2017 S373 v kancelárii správcu na adrese Námestie sv.
Anny 361/20, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod., po
telefonickom dohovore so správcom na tel. č. 032/640 17 60.
Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom z
Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na
zastupovanie), resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.
V Trenčíne, 07.11.2017.
JUDr. Andrej Jaroš – správca

K037472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ozorovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká okružná 1029/36, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1961
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:
40OdK/156/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
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V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len "Úpadca")
Jozef Ozorovský, nar. 17.07.1961, trvale bytom Veľká okružná 1029/36, 958 01 Partizánske Slovenská
republika, Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.:. 40OdK/156/2017, zo dňa
25.10.2017, bol vyhlásený konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty
trustee of the debtor Jozef Ozorovský, nar. 17.07.1961, trvale bytom Veľká okružná 1029/36, 958 01
Partizánske, Slovak republic, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court
Trenčín, proc. no: 40OdK/156/2017 dated on 25.10.2017 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 209/2017 zo dňa
02.11.2017. Konkurz sa tak považuje za vyhlásený dňa 03.11.2017.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. 209/2017 on
02.11.2017. The bancruptcys procedure was declared on 03th.of November 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.
Andrej Jaroš, správca., so sídlom správcovskej kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20,911 01 Trenčín, Slovenská
republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa
právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.
Andrej Jaroš, správca, Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, Slovak republic. Each claim must be
lodged separately. The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged,
an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors
having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak
Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. 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.
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.

JUDr. Andrej Jaroš, správca/ trustee

K037473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefeková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Podjavorinskej 1618/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/66/2017 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/66/2017
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 4. apríla 2017 a písomného vyhlásenia zo dňa 7. augusta 2017, Dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok dlžníka Anna Štefeková, nar. 14.09.1954, Ľ. Podjavorinskej 1618/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
občan SR pod sp. zn.: 22OdK/66/2017, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Anna Štefeková, nar. 14.09.1954, Ľ.
Podjavorinskej 1618/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, občan SR pod sp. zn.: 22OdK/66/2017, zrušuje .
JUDr. Alojz Žitník, správca
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K037474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pechal Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Jurkoviča 2366/8 2366/8, 953 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/81/2017 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/81/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Pechal, nar. 21.05.1975, trvale bytom D.
Jurkoviča 2366/8, 955 03 Topoľčany, č. k.: 31OdK/81/2017, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné
ponukové konanie na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka ako hnuteľné
veci a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk
s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:

Popis

Rok výroby

Stav opotrebenia

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

sedan,

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

1/1

3.000,- Euro

Predmet predaja je zverejnený v súpise majetku v Obchodnom vestníku č. OV 211/2017 zo dňa 06.11.2017. Vo
verejnom ponukovom konaní je stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky verejného ponukového konania pre predaj hnuteľnej veci úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 31OdK/81/2017 - neotvárať", do 30.11.2017 do
12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 30.11.2017 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie hnuteľnej veci, na ktorú sa ponuka dáva,
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

203

Obchodný vestník 215/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2017

- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v OTP
Banke Slovensko a. s., č. účtu: SK60 5200 0000 0000 1769 4686.
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
OTP Banka Slovensko, a. s., č. účtu: SK60 5200 0000 0000 1769 4686, pričom táto záloha musí byť pripísaná na
účte najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 30.11.2017 do 12.00 hod. V
prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľnej veci znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K037475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pechal Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Jurkoviča 2366/8 2366/8, 953 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/81/2017 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/81/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Pohľadávka z účtu:

Popis inej majetkovej hodnoty
Pohľadávka z účtu dlžníka

Registrácia
Raifeisen bank Česká republika č. účtu: 9255724001 E konto

Súpisová hodnota majetku
200,- Euro

K037476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Galisová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevna 119/17, 956 11 Ludanice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.3.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
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Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2017 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Dňa 6.11.2017 bola správcovi doručená po základnej prihlasovacej lehote prihláška veriteľa Intrum Justitia
Slovakia, s.r.o. so sídlom Mýtna č. 45 Bratislava, IČO 35 831 154. Suma prihlasenej pohľadávky je 11.072,09 €.

Správca JUdr. Mariana Zavacká

K037477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikola Balážiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Štitáre 172, 956 03 Horné Štitáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.5.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/58/2017 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/58/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32OdK/58/2017 zo dňa 31.8.2017bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka, a to Nikola BALÁŽIKOVÁ, nar. 14.5.1991, 956 03 Horné Štitáre 172, korešpodenčná adresa:
Štefánikova 320/14, 956 31 Kuršovce (ďalej len "dlžník") a do funkcie správcu dlžníka bola ustanovená JUDr.
Vlasta Suchanová, správca so sídlom Podzámska 32, Nové Zámky. Predmetné Uznesenie bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 172/2017 zo dňa 8.9.2017.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 6.11.2017 nebol ziástený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžíkaNikola BALÁŽIKOVÁ, nar. 14.5.1991, 956 03 Horné Štitáre 172, korešpodenčná
adresa: Štefánikova 320/14, 956 31 Kuršovce.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ust. § 166 ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade,
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia správca
vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze, ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka,
predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca
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K037478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kubová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 94/51, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1982
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/67/2015 S1636NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/67/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

OPRAVENÝ NÁVRH ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY PRE NEZABEZPEČENÝCH
VERITEĽOV
vypracovaný v zmysle ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“).
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Adriana Kubová, nar. 03.07.1982, bytom Dlhá 94/51, 935 32 Kalná nad
Hronom (ďalej len "úpadca") ustanovený uznesením Okresného súdu Nitra, č. 32K/67/2015-113 zo dňa
28.10.2015, po speňažení majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu predkladá zástupcovi veriteľov
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545
(ďalej len ako „zástupca veriteľov“ v príslušnom gramatickom tvare) na schválenie prepracovaný rozvrh
výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
VŠEOBECNÁ ČASŤ:
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 28.10.2015 sme boli ustanovení do funkcie správcu úpadcu: Adriana
Kubová, nar. 03.07.1982, bytom Dlhá 94/51, 935 32 Kalná nad Hronom. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku SR č. 212/2015 vydanom dňa 04.11.2015. Súd otvoril „malý konkurz“.
Bezodkladne po vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu boli v súlade s príslušnými právnymi predpismi a
nariadeniami realizované úkony potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu insolvenčného konania, najmä
úkony smerujúce k zisteniu majetnosti, resp. nemajetnosti úpadcu.
Na tento účel správca odoslal žiadosti osobám a orgánom, ktoré sú mu povinné poskytovať súčinnosť, aby zistil
údaje v rozsahu potrebnom na zistenie majetnosti, resp. nemajetnosti úpadcu, najmä záznamy alebo dokumenty
týkajúce sa majetku úpadcu, ako aj listiny a iné veci, ktoré mohli byť dôkazným prostriedkom pri tomto zisťovaní.
Dňa 05.02.2016 sa v súlade s ust. § 34 ods. 1 ZKR uskutočnila prvá schôdza veriteľov. Prvej schôdze veriteľov sa
nezúčastnil ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať a v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 ZKR tak
prvá schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná. Následne, za účelom voľby zástupcu veriteľov bolo v
Obchodnom vestníku SR č. OV24/2017 publikovanom dňa 03.02.2017, v súlade s ust. § 34 ods. 2 ZKR
zverejnené oznámenie o konaní druhej schôdze veriteľov úpadcu. Dňa 21.02.2017 sa v sídle správcu uskutočnila
druhá schôdza veriteľov úpadcu, ktorej sa zúčastnil jediný veriteľ, KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance
Group, ktorý súhlasil so zvolením za zástupcu veriteľov. Schôdza veriteľov následne prijala uznesenie o zvolení
uvedeného veriteľa za zástupcu veriteľov.
Počas výkonu svojej funkcie správca na základe vlastných šetrení a zistení z odpovedí orgánov a inštitúcií
poskytujúcich správcovi súčinnosť zistil majetok úpadcu podliehajúci konkurzu, ktorý zapísal do súpisu majetku
oddelenej podstaty v celkovej výške 25.000,00 EUR. Súpis oddelenej podstaty bol publikovaný v Obchodnom
vestníku č. 249/2015 vydanom dňa 30.12.2015. Do súpisu všeobecnej podstaty bol doposiaľ zaradený
správcom zistený majetok v celkovej výške 4.303,84 EUR.
V konkurznom konaní si svoje pohľadávky uplatnilo prihláškou sedem veriteľov, v celkovej výške 36.392,30 EUR.
Z toho celková zistená suma prihlásených pohľadávok nezabezpečených veriteľov v konkurznom konaní
predstavuje 7.784,99 EUR. Celková zistená suma zabezpečených pohľadávok zabezpečených veriteľov je
28.476,36 EUR.
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V súlade s § 101 ods. 1 ZKR „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len
„konečný rozvrh výťažku“)“.
ROZVRHOVÁ ČASŤ:
A) Opis majetku úpadcu:
Do konečného rozvrhu výťažku boli zaradené jednotlivé výťažky zo speňaženia a zabezpečenia majetku
úpadcu celkovo vo výške 4.303,84 EUR.
B) Pohľadávky proti všeobecnej podstate:
V priebehu konkurzného konania boli do evidencie pohľadávok proti všeobecnej podstate zaradené
pohľadávky v celkovej výške 513,48 EUR.
C/ Výťažok na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených pohľadávok veriteľov po odpočítaní
pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje čiastku 3.790,36 EUR. Zo získanej sumy výťažku budú
uspokojení celkovo piati veritelia v pomere zistených súm prihlásených pohľadávok.
Z dôvodu, že pohľadávku zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:
31 575 951 zabezpečenú záložným právom v druhom poradí nie je možné uspokojiť v celom rozsahu, vo
zvyšnom rozsahu bude uvedená pohľadávka uspokojená v súlade s ust. § 94 ZKR ako nezabezpečená
pohľadávka.
Veriteľ
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
MINIHOTOVOSŤ, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Spolu

Výška zistených pohľadávok v EUR
12,64
599,04
5.640,29
5.383,17
1.568,30
13.203,44

Uspokojenie pre veriteľov v EUR
3,63
171,97
1.619,18
1.545,37
450,21
3.790,36

Pohľadávka veriteľ Mesto Levice, zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým č. 38 v celkovej výške
130,95 EUR nemôže byť z tohto rozvrhu výťažku uspokojená z dôvodu, že „Oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty“ bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 155/2017 dňa 14.08.2017, t.j. pred doručením prihlášky pohľadávky do kancelárie správcu. V zmysle
ust. § 28 ods. (3) ZKR: „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.“
D/ Rekapitulácia
Celková suma výťažku:
Celková suma pohľadávok proti podstate vrátane predpokladaných pohľadávok proti podstate:
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

4.303,84 €
513,48 €
3.790,36 €

Na základe uvedeného správca úpadcu po speňažení majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu predkladá na
schválenie prepracovaný návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov. V zmysle § 101 ZKR
správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní na jeho schválenie. Lehota začína plynúť dňom jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.
LexCreditor k.s.
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K037479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palánová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 439, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/45/2017 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/45/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208, ako správca dlžníka: Palánová Margita, nar.: 09.06.1971, bytom
Čakajovce 439, 951 43 Čakajovce 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. SK45 0900 0000 0051 2231 9709, BIC:
GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K037480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šimanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 371, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1974
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/57/2017 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/57/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
szm
1

szm
2

szm
3

opis súpisovej zložky majetku
televízor LG 32LN575S, výr. č. 310MAAKFD632, r. v. 10/2013

štát obec
SR Nitra

štát
SR

obec
Nitra

k.ú.
Nitra

LV
2491

k.ú.
Nitra

parc. č.
4604

LV
2491

regis.
C

ulica
Rázusova

druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria

súp. č.
2547

popis stavby
garáž

podiel
1/1

výmera v m2
24

na parc. č.
4604

súpisová hodnota
100,00 €

podiel
1/6

podiel
1/6

súpisová hodnota
1 000,00 €

súpisová hodnota
1 000,00 €
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szm štát obec k.ú. LV ulica
súp. č. orient. č. popis bytu č. bytu posch. na parc. č. podiel na spoloč. časť. podiel súpisová hodnota
4
SR Nitra Nitra 5802 Rázusova 798
6
trojizbový 4
2
4601, 4602 73/1296
1/6
14 000,00 €

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

K037481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Králik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 951 53 Klasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/141/2017 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/141/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu: Milan Králik, nar.: 26.07.1973, bytom 951 53 Klasov, týmto oznamuje, že
dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese: Školská 3, Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 hod..
Termín je možné vopred dohodnúť na tel. č.: 037/6512 745.

v Nitre, dňa 07.11.2017

JUDr. Ladislav Barát,
správca

K037482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Raček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Štúra 4120 / 6, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1982
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/58/2017 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/58/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 31.08.2017, č. k. 31OdK/58/2017 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Emil Raček, nar. 17.10.1982, bytom Ľ. Štúra 30, 940 01 Nové Zámky (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na
majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Mariánska
1360/6, 949 01 Nitra, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 171/2017 zo dňa 07.09.2017.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
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Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
28.04.2017, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 28.04.2017,
súčinností tretích osôb a vyhlásenia dlžníka zo dňa 11.10.2017 Správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu: Emil
Raček, nar. 17.10.1982, bytom Ľ. Štúra 30, 940 01 Nové Zámky, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Emil Raček, nar. 17.10.1982, bytom Ľ. Štúra
30, 940 01 Nové Zámky, zrušuje.
V Nitre, dňa 07.11.2017
LEGES Recovery k.s., správca

K037483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marek Kuzmický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4666/3, 940 74 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/123/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/123/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre veriteľov úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike na prihlásenie pohľadávky v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors who have their domicile or registered seat in other EU member
state than in the Slovak Republic according to the Council Regulation /EÚ/ No. 2015/848 of 20th May 2015 on
insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
úpadcu: Ing. Marek Kuzmický, nar. 06.06.1973, bytom Nábrežná 4666/3,940 74 Nové Zámky (ďalej len „úpadca")
Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31Odk/123/2017-16 zo dňa 20.10.2017 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: Ing. Marek Kuzmický, date of birth 6th of june 1973, place of domicil 940 74 Nové Zámky, Nábrežná
4666/3, (hereinafter only „the Bankrupt") our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in
Nitra, No. 31Odk/123/2017-16 dated 20ty of October 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt's estate.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 28.10.2017 zverejnením v OV 206/2017 dňa 27.10.2017 pod
značkou K034733. The bankruptcy was declared on 28th of October 2017 publication in OV 206/2017
(https://portal.iustice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx) on 27th of October 2017 brand K
K034733. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Spisová značka súdneho spisu: 31Odk/123/2017 S1525 Sídlo správcu: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky.
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra 1 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 Obchodný vestník 206/2017 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.10.2017
BRA). Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je
oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil
zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka
neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. The claim shall be alleged
by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a) písm. a), b) a c) BRA,
claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution
of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping which are enforced by execution of
injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is
possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the
housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had
registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the
secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the
debtor's dishonest intention. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v
konkurze rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ). Anyone who could request to wipe
assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed
period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor can apply his rights by application
form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency
administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the
status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ). Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Zuzana Szabóová, správca,
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, 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 address: JUDr. Zuzana Szabóová,
with residence at L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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exercise only in that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§167l sec. 2 BRA). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti,
inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má
veriteľ voči inej osobe neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú
má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a popis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2
ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). The application must be submitted on a preprinted
form
/
the
registration
form
can
be
found
on
the
webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia. aspx and must include basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). 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 Obchodný vestník 206/2017 Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.10.2017).
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). K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Documents prooving the information provided in the registration form
have to be enclosed to the registration form.
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). 4 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 Obchodný vestník 206/2017 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania:
27.10.2017 The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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consideration as application. The resolution of the court will be delivered to submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). The submission, by which the claim was alleged, which will be
alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). Táto výzva sa
vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 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 Council No. 2015/848 dated 20th May
2015.
Nové Zámky 07.11.2017
JUDr. Zuzana Szabóová, správca úpadcu

K037484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Lišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrová 6, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/56/2017 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/56/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA
A.
Typ súpisovej zložky:
Parcelové číslo Druh pozemku
C-KN 1908/197 Záhrady
C-KN 1908/325

Zastavané plochy a nádvoria

Pozemky
Výmera v m2 LV č. Štát, obec, katastrálne územie
664
390 SR, Palárikovo, Palárikovo
336

390

SR, Palárikovo, Palárikovo

Spoluvl. podiel Hodnota v EUR
1/1
5 000
1/1

5 000

B.
Typ súpisovej zložky:
Stavba
Parc. číslo
Popis stavby Súp. č. LV č. Štát , Obec, Ulica, Orientačné č. vchodu, Názov k. ú.
C-KN 1908/325 Rodinný dom 964
390 SR, Palárikovo, Štúrova, 964/6, k.ú. Palárikovo

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

Spoluvl. podiel Hodnota v EUR
1/1
40 000

07.11.2017
§ 167 ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

LEGES Recovery k.s.
správca

K037485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažovičová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 7 / 13, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
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Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/64/2017 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/64/2017
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
– Viera Blažovičová, nar.: 24.09.1981, bytom Trnavská 7/13, 94901 Nitra (ďalej len „Dlžník“) oznamujem, že na
majetok Dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.08.2017, sp. zn. 31OdK/64/2017, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 172/2017 dňa 08.09.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený Mgr.
Ondrej Brláš, so sídlom Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, značka správcu: S1770 (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 Viera Blažovičová, born on 24.09.1981, with permanent address at Trnavská 7/13, 94901 Nitra
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of
31.08.2017, ref. No. 31OdK/64/2017, published in the Commercial report No. 172/2017 of 08.09.2017 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Mgr. Ondrej Brláš, with registered seat at Štefánikova trieda 9, 94901
Nitra, ref. No. of trustee: S1770 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
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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, 09.09.2017
In Nitra, on 09th September 2017
Mgr. Ondrej Brláš, správca dlžníka
Mgr. Ondrej Brláš, trustee of the bankrupt

K037486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažovičová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 7 / 13, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/64/2017 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/64/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1770, správca úpadcu:
Viera Blažovičová, nar.: 24.09.1981, bytom Trnavská 7/13, 94901 Nitra, oznamuje, že účastníci konania 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 na:
kontakt: tel.: +421 904 469 210
kontakt: e-mail: spravca@brlas.sk
Mgr. Ondrej Brláš, správca

K037487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Feierabendová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 278/32, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/68/2017 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/68/2017
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 25.4.2017 a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 25.9.2017, Dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok dlžníka Monika Feierabendová, narodený: 13.08.1974, bytom SNP 278/32, 935 41 Tekovské Lužany, č.
k. 31OdK/68/2017, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Monika Feierabendová, narodený:
13.08.1974, bytom SNP 278/32, 935 41 Tekovské Lužany, č. k. 31OdK/68/2017, zrušuje .
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K037488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čapucha Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jatov 941 09, 941 09 Jatov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/61/2017 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/61/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 30.5.2017 a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 22.9.2017, Dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok dlžníka Michal Čapucha, narodený: 06.02.1983, bytom Jatov, 941 09 Jatov, občan SR, č. k.
32OdK/61/2017, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Michal Čapucha, narodený: 06.02.1983,
bytom Jatov, 941 09 Jatov, občan SR, č. k. 32OdK/61/2017, zrušuje .
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K037489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Miťko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 33, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1960
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/34/2017 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/34/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
správca dlžníka – Juraj Miťko, nar. 20.10.1960, bytom Hronská 33, 935 41 Tekovské Lužany, v konkurze
vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 27OdK/34/2017, oznamuje podľa § 167v ods. 1 ZKR, že nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, tento konkurz sa končí. Konkurz sa zrušuje zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.
V Bratislave dňa 07.11.2017
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K037490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Peter Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Pánskym lesom 834/18, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.12.1982
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/85/2017 S 1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/85/2017
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. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/200 zo dňa 29.5.2000, ako správca Dlžníka: Mgr. Peter Ivan,
nar.: 5.12.1982, bytom 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Pod Pánskym lesom 834/18, (ďalej len „Dlžník“) Vám
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oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra 27Odk/85/2017 zo dňa 20.10.2017 bol v bol vyhlásený konkurz
na majetok Dlžníka.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 206/2017 dňa 27.10.2017.
Dňom 28.10.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
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 68 Nitra, Slovenská republika k číslu konania 27OdK/85/2017 a v jednom rovnopise správcovi na
adresu: Podunajská konkurzná k.s., ul. 1. Mája č. 6, 943 60 Nána, Slovenská republika, k číslu konania:
27OdK/85/2017 S 1645. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa
právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý
má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa
pripojí ja znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa
postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní. 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. Veriteľ
zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZoKR.

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th
May 2000.According to the Direction of the European Council No. 1346/200 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I shall inform you that by the resolution of the District Court in Nitra, No.
27OdK/85/2017 dated 20.10.2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor: Mgr. Peter Ivan, nar.:
5.12.1982, bytom 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Pod Pánskym lesom 834/18 was published in Commercial
Bulletin no. 206/2017 on 27.10.2017 Bankruptcy was declared on 28.10.2017. According to the Act No. 7/2005
Coll. Bankruptcy 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 prodecure in one original
to the Okresný súd Nitra (District court Nitra), seated Štúrova 9, 949 68 Nitra, to the No.: 27OdK85/2017 and in
one original to the bankruptcy trustee to the adress: Podunajská konkurzná k.s., ul. 1. Mája č. 6, 94360 Nána,
Slovenská republika, to the No. 27OdK/85/2017 S 1645.The application must be lodged on the prescribed form.
The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaciton of the claim from the
creditor and of the debtor, the legal casue 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 teh insterests; the application of claim
has to be dated and signed. Creditors whose claims depen 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 applicaton of claim have to be anclosed to the application of claim. A
creditor who is the accounting entity in the application form inclue a statement indicating whether a claim is
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recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Saovak Republic a representative with an
adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert
opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation No.
1346/2000 on insolvency proceedings.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
applicaton of claim or lodgement 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.The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K037491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Sitár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurkovičova 395/18, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 041 464
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/9/2017 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/9/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty
dlžníka Ing. Ľubomír Sitár, nar. 6.3.1946, bytom Jurkovičova 395/18, 949 11 Nitra , IČO: 14 041 (ďalej len
„dlžník“) v súlade s ust. § 167p ZKR vyhlasuje 5.kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka
tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania:
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci/ súbor
Číslo súp.zl.
Popis hnuteľnej veci
majetku
1

Výlučné

Súp. hodnota

vlastníctvo

majetku v €

1/1

300

Výlučné

Súp. hodnota

vlastníctvo

majetku v €

Stav

VW VENTO 1.9 TDI, M1, rok výroby: 1998, výkon:81KW
farba: šedá metalíza, prevodovka: manuálna

nepojazdné

Výrobné číslo: WVWZZZ1HZWW053762
Adresa miesta, kde sa zl. Nachádza: Vrútky
Vlastník: Ing. Ľubomír Sitár
Deň a dôvod zápisu: 25.7.2017, konkurzné konanie

Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci/ súbor
Číslo súp.zl.
Popis hnuteľnej veci

Stav

majetku
RENAULT CLIO 1.2, M1, rok výroby: 1998, výkon: 43 KW
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RENAULT CLIO 1.2, M1, rok výroby: 1998, výkon: 43 KW

2

Deň vydania: 10.11.2017

nepojazdné

farba: žltá metalíza svetlá, prevodovka: manuálna

1/1

300

Výrobné číslo: VF1CB0A0F19016634
Adresa miesta, kde sa zl. Nachádza: Nitra- Klokočina
Vlastník: Ing. Ľubomír Sitár
Deň a dôvod zápisu: 25.7.2017, konkurzné konanie

Bližšie informácie o predmetoch
viliam.kolencik@gmail.com.

ponukového

konania

poskytne

správca

na

emailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 32OdK/9/2017 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu
kancelárie správcu konkurznej podstaty Mgr. Viliam Kolenčík, Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené najneskôr do
13:00 hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
4. Ponuky môže záujemca poslať jednotlivo na každú súpisovú zložku alebo aj na celý súbor majetku.
5. Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí
byť
vyhotovená
b) musí
byť
vyhotovená
c) musí obsahovať presné označenie záujemcu:
·
·
·

v
v

slovenskom
písomnej

jazyku,
forme,

pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
pri fyzickej osobe podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis
zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej
osoby,

d) musí
obsahovať
presné
označenie
predmetu,
na
ktorý
záujemca
predkladá
ponuku
e) musí
obsahovať
návrh
kúpnej
ceny
v
eurách,
f) musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto
záujemcu
so
správcom
neuzavrel,
h) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
Dlžníka vedený v Tatrabanke., IBAN: SK42 1100 0000 0029 3421 4052, variabilný symbol: 32092017 najneskôr
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
6. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
7. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti
sa
nebude
prihliadať.
8. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
9. V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu
zmluvu.
10. V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

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

222

Obchodný vestník 215/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2017

K037492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisza Őszi-LIFE SPORT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 23, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 809 212
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2015 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Dodatok č. 1 k Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zo dňa 25.10.2017
Uznesením Okresného súdu Nitra sp.zn. 32K/19/2015 zo dňa 21.4.2015 zverejneným v OV 80/2015 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Denisza Öszi bytom Priemyselná 23, 94501 Komárno, podnikajúca
pod menom Denisza Öszi- LIFE SPORT s miestom podnikania Platanová Alej 2452/22, 94501 Komárno,
IČO: 44 809 212 a do funkcie správcu súd ustanovil Ing. Jozefa Kulicha so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940
01 Nové Zámky.
Dňa 4.11.2015 sa konala prvá schôdza veriteľov na ktorej za zástupcu veriteľov bol zvolený ČSOB, a.s.,
Michalská 18, 815 63 Bratislava. V súlade s § 73 a nasl. ZKR správca spísal majetok, ktorý bol zverejnený v OV
125/2015 a doplnenie majetku bolo zverejnené v OV 74/2016. Majetok zverejnený v OV 74/2016 bol následne so
súhlasom zástupcu veriteľov vylúčený zo súpisu. Oznámenie o vylúčení majetku – bytové zariadenie v hodnote
1750 Eur zo súpisu bolo zverejnené v OV 74/2017. V OV 184/2017 správca zverejnil Oznámenie o zostavení
pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Ing. Jozef Kulich správca majetku označeného úpadcu týmto podľa § 101 ods.1 a 2 ZKR č.7/2005 platného a
účinného ku dňu začatia konkurzného konania a podľa § 50 ods. 2, ods. 3 vyhlášky MS SR 665/2005 Z.z.
zverejňuje Dodatok č. 1 k Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo dňa 25.10.2017 (ďalej len „Dodatok“) v
konkurznom konaní úpadcu Denisza Öszi-LIFE SPORT, IČO: 44 809 212, vedenom na OS Nitra pod spisovou
zn. 32K/19/2015. Týmto Dodatkom je doplnená zmena veriteľa v časti Rozvrh výťažku nasledovne:
·
·

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, IČO: 30 796 482, Zmena veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Právny dôvod zmeny: Uznesenie OS Nitra 32K/19/2015-263 zo dňa
07.04.2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, Zástupca veriteľa: Ing. Norbert Kročan, riaditeľ
Krajskej pobočky, Zmena veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Právny dôvod zmeny:
Uznesenie OS Nitra 32K/19/2015-219 zo dňa 11.03.2016

Ďalej sa týmto Dodatkom upravuje suma zistenej pohľadávky veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO:
35 815 256, zo sumy 3556,82 € na sumu 4974,81 €, z dôvodu, že v Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty zo dňa 25.10.2017 nebola započítaná pohľadávka tohto veriteľa, ktorá bola prihlásená po
základnej lehote na prihlasovanie.
Na základe vyššie uvedeného boli prepočítané sumy prislúchajúce jednotlivým veriteľom z výťažku.
1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu:
Výťažok zo speňaženia majetku patriaceho do všeob.podst.

2 065,- EUR

2. Špecifikácia pohľadávok proti podstate
uplatnená suma
zostatok
uhradené/dátum
EUR/dátum
EUR

Poradie uspokojovania podľa § 87 ods.2

1. náklady speňaženia všeobecnej podstaty a odmena správcu:
Paušálna odmena správcu
4 647,15 EUR priznaná súdom. Príslušný podiel 2,2% zo sumy 4 647,15 EUR EUR podľa
súpisu majetku podstát zverejneného v OV do prvej schôdze veriteľov po odpočte 87,63
príslušného podielu zo sumy 663,88 Eur uhradenej súdom na účet správcu predstavuje 87,63 21.9.2015

87,63
10.10.2017
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Eur.
Odmena správcu za speňaženie majetku podľa vyhl.665/2005, zo sumy výťažku z predaja
297,20
majetku z 2065 EUR
1.

297,20
10.10.2017

0

Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurz.
konania:

Poštovné:

31,85

Paušálna náhrada za vedenie kancelárie správcu od 3/2017 do9/2017

210

Spolu:

626,68

31,85
10.10.2017
210
10.10.2017
626,68

0
0
0

Výťažok po odpočítaní pohľadávok proti podstate: 1438,32 Eur
Súdny poplatok zo speňaženia vo výške 0.2% z výťažku podľa I,položky3,písm.d) prílohy zákona o súdnych
poplatkoch č. 71/1992 Zb.: 2,88 Eur
Výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty určený na rozvrh medzi veriteľov:
EUR
Veriteľ

Zistené pohľadávky
v€

%
podiel Rozvrh výťažku
pohľ.
EUR

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
IČO: 30 796 482
Zmena veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s.,
100,0,072
IČO: 35 776 005
Právny dôvod zmeny: Uznesenie OS Nitra 32K/19/2015-263
zo dňa 07.04.2017
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
9581,58
6,890
IČO: 30 807 484
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
1169,19
0,840
IČO: 36 284 831
ZSE Energia, a.s.
IČO: 36 677 281
526,15
0,387
Zástupca veriteľa: JUDr. Andrea Sekeráková
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
IČO: 35 937 874
Zástupca veriteľa: Ing. Norbert Kročan, riaditeľ Krajskej pobočky
Zmena veriteľa:
637,47
0,457
Slovenská konsolidačná, a.s.
IČO: 35 776 005
Právny dôvod zmeny: Uznesenie OS Nitra 32K/19/2015-219
zo dňa 11.03.2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35 815 256
4974,81
3,577
Zástupca veriteľa: JUDr. Ján Šoltés
IČO: 37 927 795
CETELEM SLOVENSKO, a.s.
IČO: 35 787 783
145,42
0,104
Zástupca veriteľa: JUDr. Helena Strachotová
104 500,04
Československá obchodná banka, a.s.
Zostatok pohľadávky po uhradení výťažku z 75,148
IČO: 36 854 140
oddelenej podstaty
BL Telecom debt, s.r.o.
IČO: 45 535 108
100,46
0,071
Zástupca veriteľa: SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o.
IČO: 36 862 711
Mesto Komárno,
štatutárny zástupca
Ing. László
451,16
0,324
Stubendek, primátor
IČO: 00 306 525
Ing. Zsolt Szolgay
Zástupca veriteľa: Patakyová, Bartová, Kovácsová, s.r.o.
9 122,52
6,560
IČO: 36 855 197
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 942 436
Zástupca veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.- Mgr. 3 394,33
2,440
Peter Katerinka, IČO: 35 942 436

1,03

98,91
12,07
5,43

6,58

51,35

1,50

1078,70

1,04

4,66

94,17

35,04
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Mesto Komárno
IČO: 00 306 525
Zástupca veriteľa: AKAK, s.r.o.
IČO: 47 236 230
Slovenská konsolidačná, a.s.
IČO: 35 776 005
Slovenská kancelária poisťovateľov
IČO: 36 062 235
Zástupca veriteľa: JUDr. Ján Mišura, PhD., advokát
Západoslovenská distribučná a.s.
IČO: 36 361 518
Zástupca veriteľa: JUDr. Andrea Sekeráková
Quantum Credit a.s.
IČO: 47 248 980
Zástupca veriteľa: Perspekta Legal, s.r.o.
Lukáš Kočnar – PRO-FACTOR
IČO: 34 792 937
SPOLU

Konkurzy a reštrukturalizácie
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188,64

0,135

1,95

40,-

0,029

0,42

2358,39

1,696

24,34

644,50

0,462

6,65

190,77

0,137

1,97

933,71

0,671

9,63

139 059,06

100

1435,44

Uspokojenie zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov je dosiahnuté v pomere 1,032%
Správca podľa § 101 ods. 1 ZKR v spojení s § 50 ods.3 vyhlášky 665/2005 Z.z. poučuje nezabezpečených
veriteľov, že v predmetnej konkurznej veci môžu do podkladov návrhu konečného rozvrhu výťažku nahliadať v
kancelárii správcu na ul. L. Kassáka 8 v Nových Zámkoch.
Správca tiež určuje lehotu na schválenie Dodatku č.1 k Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo dňa
25.10.2017, 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. V tejto lehote môžu požiadať zástupcu veriteľov,
aby proti návrhu konečného rozvrhu výťažku uplatnili odôvodnené námietky. V predmetnej konkurznej veci
pôsobnosť veriteľského výboru vykonáva podľa § 107 ods.2 ZKR zástupca veriteľov, ktorým je vyššie uvedený
ČSOB, a.s.
Prípadné dotazy môžu účastníci konania konzultovať so správcom na t.č. 0903 427 890, alebo e-mailom na
kulichj@mail.t-com.sk.
Správca súčasne žiada dotknutých veriteľov, aby listom alebo e-mailom oznámili inkasné údaje pokiaľ nie
sú uvedené v prihláškach, prípadne sú zmenené oproti pôvodným údajom.
Správca v zmysle § 101 ods. 2 ďalej oznamuje, že v spise správcu je prílohou Dodatku č. 1 k Návrhu konečného
rozvrhu výťažku aj Návrh konečného rozvrhu výťažku zo dňa 25.10.2017, Rozvrh výťažku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa ČSOB, a.s. schválený jeho listom zo dňa 23.03.2017 adresovaným správcovi a Dodatok
č. 1 k rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty schválený zabezpečeným veriteľom listom zo dňa 29.09.2017.
V Nových Zámkoch dňa 06.11.2017
Ing. Jozef Kulich, správca

K037493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Peter Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Pánskym lesom 834/18, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.12.1982
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/85/2017 S 1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/85/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 20.10.2017, sp. zn.: 27OdK/85/2017, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 206/2017 zo dňa 27.10.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Peter Ivan,
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nar: 5.12.1982, bytom 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Pod Pánskym lesom 834/18 V zmysle ustanovenia § 85
ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 27OdK/85/2017 S1645 je možno
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: 1. mája 6, 943 60 Nána, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod.
do 15:00 hod.. V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 Vyhlášky č. 666/2005 Z. z. o kancelárskom poriadku pre
správcov v znení neskorších predpisov žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na
adrese kancelárie správcu, telefonicky na čísle: +421908257312 alebo emailom na adresu:
rolanddiosi@gmail.com a následne kancelária správcu žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu zapíše do
poradovníka. Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca, komplementár

K037494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradnícka 26, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.4.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/88/2017 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/88/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Hornozoborská
1644/101, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Ľubomír Sitár, nar. 6.3.1946, bytom Jurkovičova
395/18, 949 11 Nitra , IČO: 14 041 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p ZKR vyhlasuje 5.kolo ponukového
konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania:
Typ súpisovej zložky majetku: nehnutelná vec
Číslo súp.zl.

Spoluvlastnícky

Súpisová hodnota

podiel úpadcu

majetku v €

1/20

250

Popis nehnuteľných vecí/ súboru
majetku
Nehnuteľnosti zapísané na č. LV: 70
Katastrálne územie: Salka
1

Parcely registra "C" : 2/23
Parc. č. 2/23 záhrady o výmere 1231m2

Vlastník: Zoltán Molnár
Deň a dôvod zápisu: 27.10.2017, podlieha konkurzu

Typ súpisovej zložky majetku: nehnutelná vec
Číslo súp.zl.

Spoluvlastnícky

Súpisová hodnota

podiel úpadcu

majetku v €

1/20

250

Popis nehnuteľných vecí/ súboru
majetku
Nehnuteľnosti zapísané na č. LV: 70
Katastrálne územie: Salka
2

Parcely registra "C" : 2/24
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Parc. č. 2/23 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1250m2
Vlastník: Zoltán Molnár
Deň a dôvod zápisu: 27.10.2017, podlieha konkurzu

Typ súpisovej zložky majetku: nehnutelná vec
Číslo súp.zl.

Spoluvlastnícky

Súpisová hodnota

podiel úpadcu

majetku v €

1/20

500

Popis nehnuteľných vecí/ súboru
majetku
Nehnuteľnosti zapísané na č. LV: 70
Katastrálne územie: Salka
3

rodinný dom so súp. č. 184 umiestnený na
parc. č. 2/24 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1250m2

Vlastník: Zoltán Molnár
Deň a dôvod zápisu: 27.10.2017, podlieha konkurzu

Bližšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na emailovej adrese:
viliam.kolencik@gmail.com. Obhliadku predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom na vyššie
uvedenej
emailovej
adrese.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 31OdK/88/2017 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu
kancelárie správcu konkurznej podstaty Mgr. Viliam Kolenčík, Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené najneskôr do
13:00 hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
4. Ponuku môže záujemca poslať iba na celý súbor majetku.
5. Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b) musí byť vyhotovená v písomnej forme,
c) musí obsahovať presné označenie záujemcu:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
· pri fyzickej osobe podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis
zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
· pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej
osoby,
d) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
e) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
f) musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20%
ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v
určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
h) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu
cenu podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná
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v prospech účtu Dlžníka vedený v Tatrabanke., IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414, variabilný
symbol: 31882017 najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
6. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
7. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
8. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
9. V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným
záujemcom kúpnu zmluvu.
10. V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Správca Mgr. Viliam Kolenčík
K037495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margaréta Tencerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 649, 951 97 Žitavany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/116/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/116/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením 31OdK/116/2017-15 zo dňa 20.10.2017 súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
Margaréta Tencerová, nar. 23.5.1980, bytom Puškinova 649, 951 97 Žitavany a ustanovil mňa Mgr. Viliama
Kolenčíka za správcu. Uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku 205/2017 dňa 26.10.2017.
V súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňujem súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka:
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súp.zl.
Popis hnuteľnej veci
majetku
1
Motocykel Hero Winner
Výrobné číslo: MD300F2TRYC051438 / WE053038

Výlučné

Súpisová hodnota

vlastníctvo

majetku v €

1/1

100 €

Stav

neznámy

Adresa miesta, kde sa zl. Nachádza: neznáma, pravdepodobne vec neexistuje
Deň a dôvod zápisu: 7.11.2017

Vyhotovený dňa: 7.11.2017
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K037496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margaréta Tencerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 649, 951 97 Žitavany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/116/2017 S1841
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Okresný súd Nitra
31OdK/116/2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 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“).
Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty
dlžníka Margaréta Tencerová, nar. 23.5.1980, bytom Puškinova 649, 951 97 Žitavany (ďalej len „dlžník“) v súlade
s ust. § 167p ZKR vyhlasuje 1.kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho
všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania:
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súp.zl.
Popis hnuteľnej veci

Výlučné

Súpisová hodnota

vlastníctvo

majetku v €

1/1

100 €

Stav

majetku
1
Motocykel Hero Winner
Výrobné číslo: MD300F2TRYC051438 / WE053038

neznámy

Adresa miesta, kde sa zl. Nachádza: neznáma, pravdepodobne vec neexistuje
Deň a dôvod zápisu: 7.11.2017

Bližšie informácie o predmete
viliam.kolencik@gmail.com.

ponukového

konania

poskytne

správca

na

emailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 31OdK/16/2017 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu
kancelárie správcu konkurznej podstaty Mgr. Viliam Kolenčík, Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené najneskôr do
13:00 hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
4. Ponuku môže záujemca poslať iba na celý súbor majetku.
5. Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b) musí byť vyhotovená v písomnej forme,
c) musí obsahovať presné označenie záujemcu:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
· pri fyzickej osobe podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis
zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
· pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej
osoby,
d) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
e) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
f) musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20%
ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v
určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
h) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu
cenu podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná
v prospech účtu Dlžníka vedený v Tatrabanke., IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414, variabilný
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symbol: 31162017 najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
6. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
7. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
8. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
9. V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným
záujemcom kúpnu zmluvu.
10. V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K037497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RYNOMONT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Maňa 126, 941 45 Maňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 447 205
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2017 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1316, správca úpadcu: RYNOMONT s.r.o. ,, v konkurze“, so
sídlom Malá Maňa 126, 941 45 Maňa, IČO: 44 447 205 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška
pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Sídlo: Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

11.561,41 €
47
Neuplatnené
7/7-53
06.11.2017

V Nitre, dňa 06.11.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca

K037498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RYNOMONT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Maňa 126, 941 45 Maňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 447 205
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2017 S1316
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Okresný súd Nitra
32K/19/2017
Iné zverejnenie

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty úpadcu RYNOMONT s.r.o., so sídlom Malá Maňa 126, 941 45
Maňa, IČO: 44 447 205, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 31K/19/2017 ruší prvú
schôdzu veriteľov, ktorá bola ním zvolaná na deň 06.12.2017 o 10.00 hod., ktorá sa mala konať v pobočke
Advokátskej kancelárie FARDOUS PARTNERS s.r.o., na adrese Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava. Oznam o
zvolaní prvej schôdze veriteľov bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 207/2017 zo dňa 30.10.2017 pod
položkou K035128. Z dôvodu uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 30.10.2017 sp. zn. 32K/19/2017, ktorým
súd predĺžil správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní správca zrušil konanie prvej schôdzu
veriteľov. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 212/2017 zo dňa 07.11.2017 pod
položkou K036462.
V Nitre, 07.11.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca

K037499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4591 / 4, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/71/2017 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/71/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Úpadca vyhlásil, že nevlastní žiadny majetok - vyhlásenie vo forme úradného záznamu dňa 06.11.2017.

K037500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajdúch Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemné 169, 941 22 Zemné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdS/2/2017 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdS/2/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dlžník ku dňu 1.11.2017 uhradil na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov s vedením konania v sume 500,- Eur.

K037501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 328, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 286
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 321K/2/2015 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32k/2/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- vklad p. Štefana Pupáka do všeobecnej podstaty vo výške 100,- Eur (splátka v zmysle § 74 a ods.1, v spojení s
§ 11 ods.2, zákona číslo: 7/2005 Z.z. (o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení).
- vklad p. Norberta Pacalaja do všeobecnej podstaty vo výške 100,- Eur splátka v zmysle § 74 a ods.1, v spojení
s § 11 ods.2, zákona číslo: 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení).

K037502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ballay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Hričov 106, 013 42 Horný Hričov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/31/2017 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/31/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka oznamuje zmenu čísla účtu na zasielanie finančných záloh v 1. kole ponukového konania na
predaj majetku dlžníka.
Nové číslo účtu je : IBAN : SK09 0200 0000 0016 8327 0855
Mgr, Michal Miho, správca

K037503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Penzeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 8110/45, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/38/2017 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/38/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka oznamuje zmenu čísla účtu na zasielanie finančných záloh v 1. kole ponukového konania na
predaj majetku dlžníka.
Nové číslo účtu je : IBAN : SK09 0200 0000 0016 8327 0855
Mgr, Michal Miho, správca
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K037504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Kučerík - ELEKTRONIK PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priehradka 4, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 851 467
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2012 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvý správcovský dom, k. s., so sídlom kancelárie: Rudnayovo nám. 1, Bratislava Žilina, sp. zn. S 1131, správca
úpadcu: Branislav Kučerík – ELEKTRONIK PLUS, s miestom podnikania: Priehradka 4, 036 01 Martin, IČO: 17
851 467, týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje zapísanie nasledovnej pohľadávky doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok:
Označenie veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, IČO: 215 759
Celková prihlásená suma: 80,- EUR
Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 275
V Bratislave, dňa 07.11.2017
Prvý správcovský dom, k. s.

K037505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Čelková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 160/11, 029 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/120/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/120/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Monika Čelková, nar. 11.11.1985, bytom Hollého 160/11, 015 01 Rajec,
týmto zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účinné popretie
pohľadávky veriteľa číslo účtu: IBAN: SK23 5600 0000 0040 0867 9001, vedený v Prima banke Slovensko a.s.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, aka) 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K037506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Čelková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 160/11, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/120/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/120/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty: dlžníka Monika Čelková, nar. 11.11.1985, bytom Hollého 160/11, 015 01 Rajec,
podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, oznamuje
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárií
správcu na adrese: ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, každý pracovný deň v úradných hodinách od: 08:00
hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť
písomne na adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. č. 0903 514 854.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K037507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Čelková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 160/11, 015 01 Rajec Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/120/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/120/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca Monika Čelková, nar. 11.11.1985,
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bytom Hollého 160/11, 015 01 Rajec, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.:
2OdK/120/2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 212/2017 dňa 07.11.2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/
veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu: JUDr. Marta Bojo Vevurková, správca, Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, Slovenská
republika k sp. zn. 2OdK/120/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi ,
inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávky, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie za vzťahuje
na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

JUDr. Marta Bojo Vevurková, správca

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of
Andrea Mydliarová, nar. 03.11.1973, bytom 034 72 Liptovská Lužná 1244, I am obligatetto inform you that with
the resolution of the District Court in Žilina, No 2OdK/120/2017 published in the Government Journal No 212/2017
day 07.11.2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According to the Act. No. 7/2005 Coll.
Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims in a time period 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the trustee to the address
JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, Slovak Republic.
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 with claims secured with
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with securite in a time peroid of 45 days beginning with the declaration on the
bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in
the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a claim against another person as
the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims
in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form und fulfill the requirements stated
by the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as claims in bankruptcy and registracion will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legals cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registracion form has to be
signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about secured amount , kind and order security right, object to which the security is tied and legal
cause of this security right. Each secured claim must belodged separately. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and this also state in the registration form the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info
principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the
claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to
the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference European Central Bank or National
Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or
National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be
enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opininon stating the value
of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim
is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered
in case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic , a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form , which was
delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors,
whose office and residence is unknown from the documents of the Bankrupt.

JUDr. Marta Bojo Vevurková, Trustee of the Bankrupt

K037508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Janíčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 2050/46, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/123/2017 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/123/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu : Emília Janíčková, nar. 24.01.1964, bytom : Horné Rakovce 2050/46, 039 01
Turčianske Teplice, bol uznesením Okresného súdu Žilina pod č.k. 8OdK/123/2017 zo dňa 30.10.2017 Mgr.
Michal Miho ustanovený za konkurzného správcu. Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárií správcu na adrese: Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch
pondelok až piatok v úradných hodinách od 8:00 do 11:00 a od 12:30 do 15:30. Nahliadanie do spisu je potrebné
si vopred dohodnúť písomne na adrese michalmiho@gmail.com alebo telefonicky na mob. čísle: 0903 801 595.

Mgr. Michal Miho správca
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K037509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PREFA Bytča - Hrabové, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytča - Hrabové 014 01, 014 01 Bytča - Hrabové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 638 988
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2009/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2009
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Spoločnosť 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, správca úpadcu PREFA Bytča – Hrabové, a.s., so sídlom 014 01 Bytča - Hrabové, IČO: 31
638 988 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto analogicky v zmysle ust. § 81 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 dňa 07.11.2017 zo súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu vylúčila nasledovný majetok,
ktorého súpis bol uverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 84/2011 zo dňa 03.05.2011:

Hnuteľné veci:

Dátum zápisu
Výrobné
číslo/evidenčné Rozsah
Popis hnuteľnej
do
súpisu
číslo hnuteľnej veci, ak sú spoluvlastníckeho
veci/rok výroby
majetku
známe
podielu Úpadcu

03.05.2011

OMV PEUGEOT
EVČ: BY 500 AH
607, 2.2 HDI

03.05.2011

OMV
PEUGEOT607
2,2 HDi

1/1

výrobné
č.:
VF39D4HXG92106278, EVČ: 1/1
BY 900 AH

Súpisová
hodnota v Sporný zápis
€
Tretia
osoba:
PREFA
BytčaHrabové.SK, s.r.o., Hrabové 1, 01401
Bytča, SR, IČO: 31 630 405
9.803,00 € Deň a dôvod zápisu: Kúpno-predajná
zmluva o dňa 15.1.2008 a jej
Dodatok zo dňa 19.12.2008 sú
neplatnými právnymi úkonmi
Tretia
osoba:
PREFA
BytčaHrabové.SK, s.r.o., Hrabové 1, 01401
7.300,00 € Bytča, SR, IČO: 31 630 405
Deň a dôvod zápisu: držba bez
právneho titulu

V Žiline, dňa 07.11.2017
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K037510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Králiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Sadom 9, 010 04 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10dK/119/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10dK/119/2017
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Košová, správca konkurznej podstaty úpadcu Katarína Králiková, nar. 03.05.1968, bytom Pod Sadom
č. 9, 010 04 Žilina, do 09.05.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Katarína Králiková VICTÓRIA s
miestom podnikania Pod Sadom č. 9, 010 04 Žilina, IČO: 33 360 499, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2
zák. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárií správcu na adrese J. Milca 11, 010 01 Žilina v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod.
do 14:00 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: +421 904 561 861 alebo prostredníctvom emailu na
kancelariaspravcakosova@gmail.com.
V Žiline dňa 07.11.2017
JUDr. Jana Košová, správca

K037511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Králiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Sadom 9, 010 04 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10dK/119/2017/S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10dK/119/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jana Košová, so sídlom kancelárie J. Milca 11, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1855, ako správca dlžníka: Katarína Králiková, nar. 03.05.1968, bytom
Pod Sadom č. 9, 010 04 Žilina, do 09.05.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Katarína Králiková
VICTÓRIA s miestom podnikania Pod Sadom č. 9, 010 04 Žilina, IČO: 33 360 499 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:SK29 0900
0000 0051 3403 5463 , BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
V Žiline dňa 07.11.2017
JUDr. Jana Košová, správca

K037512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Králiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Sadom 9, 010 04 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10dK/119/2017/S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10dK/119/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

1. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Katarína Králiková, nar.
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03.05.1968, bytom Pod Sadom č. 9, 010 04 Žilina, do 09.05.2017 podnikajúceho pod obchodným menom
Katarína Králiková VICTÓRIA s miestom podnikania Pod Sadom č. 9, 010 04 Žilina, IČO: 33 360 499 (ďalej len
"dlžník"), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 30.10.2017, sp. zn. 10dK/119/2017 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 212/2017 dňa 07.11.2017. Dňom 08.11.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
1. According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency
proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor Katarína Králiková, nar. 03.05.1968, bytom Pod Sadom č. 9,
010 04 Žilina, do 09.05.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Katarína Králiková VICTÓRIA s miestom
podnikania Pod Sadom č. 9, 010 04 Žilina, IČO: 33 360 499, (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated
to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, No. 10dK/119/2017 dated on 30th of October
2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was
published in Business Journal No. 212/2017 on 7th of November 2017. The bankruptcy was declared on 8th of
November 2017.
2. 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: JUDr. Jana Košová, J. Milca 11, 010 01 Žilina, 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-arestrukturalizacia.aspx.
2. 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: JUDr. Jana
Košová, J. Milca 11, 010 01 Žilina, 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. The 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.
3. 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.
3. 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.
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4. 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).
4. 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).
5. 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).
5. 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).
6. 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).
6. 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).
7. 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 vety, súd neprihliada; v
tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok).
7. A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
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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).
8. 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.
8. 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 on
Insolvency proceedings.
V Žiline dňa 07.11.2017
In Žilina, 07.11.2017
JUDr. Jana Košová, správca
JUDr. Jana Košová, trustee

K037513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Baxová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská 2991/17, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.7.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/76/2017 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/76/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Janka Grolmusová, ako ustanovený správca, zistila počas svojej funkcie správcu, zo zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrenia dlžníka, ako i z preskúmania pomerov dlžníka v
zmysle § 166i ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR) a teda oznamuje
podľa § 167v
ods. 1 ZKR, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí .
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zoznam pohľadávok prihlásených veriteľov je vedený v Registri úpadcov Ministerstva spravodlivosti SR.
JUDr.
Janka
Grolmusová,
správca
V Martine, dňa 7.11.2017

K037514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Suchánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 8501/43B, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
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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Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/64/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/64/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Janka Grolmusová, ako ustanovený správca dlžníka Ľudmila Suchánková, Petzvalova 8501/43B, 010 15
Žilina, zistila počas svojej funkcie správcu, zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, vyjadrenia dlžníka, ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nevlastní
žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť zapísaný do konkurznej podstaty. Potom, ako správca
zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ( ust. § 167t ods. 1 ZKR),
oznamuje,
že
konkurz
vyhlásený
na
majetok
dlžníka
sa
končí
.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zoznam pohľadávok prihlásených veriteľov je vedený v Registri úpadcov Ministerstva spravodlivosti SR.
JUDr.
V Martine, dňa 7.11.2017

Janka

Grolmusová,

správca

K037515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šemrová Dana, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1086/7, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1972
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/58/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/58/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 01.08.2017, sp. zn. 3OdK/58/2017, uverejneným v Obchodnom
vestníku č. OV 150/2017 pod značkou záznamu K020472 dňa 07.08.2017 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka:
Mgr. Dana Šemrová, nar. 20.08.1972, bytom Mierová 1086/7, 976 13 Slovenská Ľupča (ďalej len „Dlžník“), o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd vyhlásil na majetok Dlžníka konkurz, zbavil Dlžníka všetkých dlhov, ktoré
môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a do funkcie
správcu Dlžníka ustanovil I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinská
kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“).
Správca Dlžníka týmto v zmysle 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 oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Žiline dňa 07.11.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, 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
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K037516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudík Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 155/25, 013 13 Rajecké Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1980
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/112/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/112/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Karol Dudík, nar.: 02.01.1980, bytom Školská 155/25,
013 13 Rajecké Teplice, do 31.12.2013 podnikajúci pod obchodným menom Karol Dudík K&M – stavebná
spoločnosť, s miestom podnikania Školská 155/25, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 40 280 888, (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto oznamuje, že nahliadnuť do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:

Prvá arbitrážna k.s.,
Horné Rakovce 1447,
039 01 Turčianske Teplice
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 08.00-12.00 hod a od 13.00-15.00 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

K037517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudík Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 155/25, 013 13 Rajecké Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1980
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/112/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/112/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Karol Dudík, nar.: 02.01.1980, bytom Školská 155/25,
013 13 Rajecké Teplice, do 31.12.2013 podnikajúci pod obchodným menom Karol Dudík K&M – stavebná
spoločnosť, s miestom podnikania Školská 155/25, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 40 280 888, (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
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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platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v
UniCredit Bank Czeh Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030, BIC: UNCRSKBX.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 2, 3, 5 a 7 ZKR:

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

(3) Pohľadávku možno poprieť

a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok

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

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca 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.

Prvá arbitrážna k.s.
správca 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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K037518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudík Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 155/25, 013 13 Rajecké Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1980
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/112/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/112/2017
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 Karol Dudík, nar.:
02.01.1980, bytom Školská 155/25, 013 13 Rajecké Teplice, do 31.12.2013 podnikajúci pod obchodným menom
Karol Dudík K&M – stavebná spoločnosť, s miestom podnikania Školská 155/25, 013 13 Rajecké Teplice, IČO:
40 280 888 (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Žilina, spis. zn.:
1OdK/112/2017 zo dňa 24.10.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť, Prvá arbitrážna
k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364, bola
ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV
208/2017 zo dňa 31.10.2017.

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 Žilina, proc. no. 1OdK/112/2017, dated on 2017 October 24st bankruptcy procedure was declared on
the Debtor´s assets: Karol Dudík, bytom Školská 155/25, 013 13 Rajecké Teplice, Slovakia, date of birth:
January 02nd 1980, do 31.12.2013 podnikajúci pod obchodným menom Karol Dudík K&M – stavebná
spoločnosť, s miestom podnikania Školská 155/25, 013 13 Rajecké Teplice, identification No.: 40 280 888,
and our company Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice,
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 208/2017
dated on October 31th 2017.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo účinnosť dňa 01.11.2017. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na
majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina come in to effect on November 01th 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 Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, 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.

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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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: Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, 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.
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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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.

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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K037519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Zavadil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na priekope 8839/37, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/9/2017 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/9/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca dlžníka: Boris Zavadil, nar. 27.11.1979, bytom Na priekope 8839/37, 010 01
Žilina týmto, v súlade s ustanovením §167u ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje veriteľom zámer zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K037520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kráner Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/30/2017 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/30/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Rastislav Palutka LL.M., správca, so sídlom kancelárie: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, značka správcu: S 1832,
mobil: 0903 803 939, správca majetku dlžníka: Ivan Kráner, nar. 09.10.1951, bytom 010 01 Žilina, týmto vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie súboru
majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: TRETIE
Predmet: Súbor nehnuteľného majetku - pozemky , konkrétne súpisová zložka č. 1 súpisu všeobecnej konkurznej
podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 175/2017 dňa 13.09.2017.
Nehnuteľný majetok - pozemky
Typ súpisovej položky majetku
Parcelné číslo
Druh pozemku
Výmera m2
LV
P.č.
1.
Obec

Pozemok
1975/4
Orná pôda
1882
107
Stratená

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Názov k. ú.
Štát
Spol. podiel úpadcu
Súpisová hodnota majetku
Deň zápisu
Typ súpisovej položky majetku
Parcelné číslo
Druh pozemku
Výmera m2
LV
Obec
Názov k. ú.
Štát
Spol. podiel úpadcu
Súpisová hodnota majetku
Deň zápisu
Typ súpisovej položky majetku
Parcelné číslo
Druh pozemku
Výmera m2
LV
Obec
Názov k. ú.
Štát
Spol. podiel úpadcu
Súpisová hodnota majetku
Deň zápisu

Celková suma: 857,50 €
Hodnota: 857,50 €

Mena: Euro

Deň vydania: 10.11.2017

Stratená
SR
1/9
731,90 EUR
06.09.2017
Pozemok
2171/114
Orná pôda
278
107
Stratená
Stratená
SR
1/9
108,10 - EUR
06.09.2017
Pozemok
1975/4
Trvalé trávne porasty
263
394
Stratená
Stratená
SR
1/9
17,50 - EUR
06.09.2017

Právny dôvod vzniku:
nehnuteľný majetok v zmysle §167n ods. 1 ZKR deklarovaný úpadcom v zozname majetku.
Dátum zapísania do súpisu: 06.09.2017

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Záujemcovia sú povinní doručiť písomné ponuky v zalepených neotvorených obálkach
na adresu kancelárie správcu: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, „Konkurz č.k. 1OdK/30/2017 NEOTVÁRAŤ“. Lehota
na predkladanie ponúk je 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
obchodnom vestníku SR a na všeobecne dostupných internetových portáloch, pričom lehota začína plynúť dňom
nasledujúcim po zverejnení oznámenia o ponukovom konaní v obchodnom vestníku SR a končí 30 dňom od
zverejnenia v obchodnom vestníku.
V prípade, že koniec tejto lehoty pripadne na víkend, deň pracovného pokoja, resp. sviatok, ponukové konanie
končí nasledujúci pracovný deň o 12,00 hod.
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani ak
boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne správca aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Doručenú ponuku nie je
možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuku možno podať v minimálnej výške 60% hodnoty súborov nehnuteľných vecí vyššie označených.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na uvedenú adresu kancelárie správcu a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v
UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Žilina, číslo účtu: SK80 1111 0000 0068 5680 1021, variabilný symbol:
201707 zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe
podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko. Zábezpeka musí byť
pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka
v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Záväzná ponuka musí obsahovať: 1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách
podnikateľoch obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO; pri fyzických osobách nepodnikateľoch meno,
priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia), 2. právnické osoby predložia výpis z registra potvrdzujúci
právnu subjektivitu osoby záujemcu (postačuje fotokópia nie staršia ako 30 dní), fyzické osoby predložia fotokópiu
platného občianskeho preukazu, spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov pre správcu, 3. čestné
vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi. Záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené vyhlásenie s
nesprávnymi resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude považovaná za riadne podanú, 4.
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania, 5. presné
označenie súboru hnuteľných vecí úpadcu tak ako vyplýva z tohto zverejnenia v OV. 6. čestné vyhlásenie, že
"záujemca súhlasí s prepadnutím časti zloženej zálohy prislúchajúcej výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny v
prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že jeho predložená ponuka bude vyhodnotená
ako víťazná, pričom na výzvu správcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa tohto ponukového konania bezodkladne
nepristúpi", 7. návrh ponúkanej kúpnej ceny za súbor hnuteľných vecí v EUR, 8. doklad preukazujúci zloženie
zálohy, 9. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky záujemcu, 10.
ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za záujemcu, príp. jej splnomocneným zástupcom, pričom
zastúpenie sa preukazuje originálom splnomocnenia.
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať vyššie uvedené náležitosti, správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé
ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom bezodkladne v kancelárii správcu. O otváraní a vyhodnotení
zaslaných ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú následne doručí príslušnému orgánu v konkurze do troch dní od
vyhodnotenia ponúk. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za súbor nehnuteľných
vecí. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak budú posúdené ako neprimerane nízke, a to aj
bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania do desiatich dní od
vyhodnotenia ponúk, pričom záujemcom uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti
kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 5
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Prípadné náklady spojené s prevodom znáša
kupujúci.

Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca

K037521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poliaková Štefánia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 13/37, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/57/2017 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/57/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Rastislav Palutka LL.M., správca, so sídlom kancelárie: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, značka správcu: S 1832,
mobil: 0903 803 939, správca majetku dlžníka: Štefánia Poliaková, nar. 12. 08. 1964, bytom Hollého 13/37, 034
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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01 Ružomberok, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: TRETIE
Predmet: Súbor nehnuteľného majetku - pozemky , konkrétne súpisová zložka č. 1 súpisu všeobecnej konkurznej
podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 175/2017 dňa 13.09.2017.
Nehnuteľný majetok - pozemky
Typ súpisovej položky majetku
Parcelné číslo
Druh pozemku
Výmera m2
LV
P.č.
1.
Obec
Názov k. ú.
Štát
Spol. podiel úpadcu
Súpisová hodnota majetku
Deň zápisu
Typ súpisovej položky majetku
Parcelné číslo
Druh pozemku
Výmera m2
LV
P.č.
2.
Obec
Názov k. ú.
Štát
Spol. podiel úpadcu
Súpisová hodnota majetku
Deň zápisu
Typ súpisovej položky majetku
Parcelné číslo
Druh pozemku
Výmera m2
LV
P.č.
3.
Obec
Názov k. ú.
Štát
Spol. podiel úpadcu
Súpisová hodnota majetku
Deň zápisu
Celková suma: 627,50 €
Hodnota: 627,50 €

Mena: Euro

Pozemok
5367
Zastavané plochy a nádvoria
208
9
Nová Bystrica
Nová Bystrica
SR
1/10
500 - EUR
08.09.2017
Pozemok
5368
Záhrady
297
9
Nová Bystrica
Nová Bystrica
SR
1/10
104 - EUR
08.09.2017
Pozemok
5369/1
Záhrady
67
9
Nová Bystrica
Nová Bystrica
SR
1/10
23,50 - EUR
08.09.2017

Právny dôvod vzniku:
nehnuteľný majetok v zmysle §167n ods. 1 ZKR deklarovaný úpadcom v zozname majetku.
Dátum zapísania do súpisu: 08.09.2017

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Záujemcovia sú povinní doručiť písomné ponuky v zalepených neotvorených obálkach
na adresu kancelárie správcu: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, „Konkurz č.k. 3OdK/57/2017 NEOTVÁRAŤ“. Lehota
na predkladanie ponúk je 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
obchodnom vestníku SR a na všeobecne dostupných internetových portáloch, pričom lehota začína plynúť dňom
nasledujúcim po zverejnení oznámenia o ponukovom konaní v obchodnom vestníku SR a končí 30 dňom od
zverejnenia v obchodnom vestníku.
V prípade, že koniec tejto lehoty pripadne na víkend, deň pracovného pokoja, resp. sviatok, ponukové konanie
končí nasledujúci pracovný deň o 12,00 hod.
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne správca aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Doručenú ponuku nie je
možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuku možno podať v minimálnej výške 60% hodnoty súborov nehnuteľných vecí vyššie označených.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení
na uvedenú adresu kancelárie správcu a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v
UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Žilina, číslo účtu: SK80 1111 0000 0068 5680 1021, variabilný symbol:
201708 zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe
podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko. Zábezpeka musí byť
pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka
v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Záväzná ponuka musí obsahovať: 1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách
podnikateľoch obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO; pri fyzických osobách nepodnikateľoch meno,
priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia), 2. právnické osoby predložia výpis z registra potvrdzujúci
právnu subjektivitu osoby záujemcu (postačuje fotokópia nie staršia ako 30 dní), fyzické osoby predložia fotokópiu
platného občianskeho preukazu, spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov pre správcu, 3. čestné
vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi. Záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené vyhlásenie s
nesprávnymi resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude považovaná za riadne podanú, 4.
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania, 5. presné
označenie súboru hnuteľných vecí úpadcu tak ako vyplýva z tohto zverejnenia v OV. 6. čestné vyhlásenie, že
"záujemca súhlasí s prepadnutím časti zloženej zálohy prislúchajúcej výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny v
prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že jeho predložená ponuka bude vyhodnotená
ako víťazná, pričom na výzvu správcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa tohto ponukového konania bezodkladne
nepristúpi", 7. návrh ponúkanej kúpnej ceny za súbor hnuteľných vecí v EUR, 8. doklad preukazujúci zloženie
zálohy, 9. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky záujemcu, 10.
ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za záujemcu, príp. jej splnomocneným zástupcom, pričom
zastúpenie sa preukazuje originálom splnomocnenia.
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať vyššie uvedené náležitosti, správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé
ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom bezodkladne v kancelárii správcu. O otváraní a vyhodnotení
zaslaných ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú následne doručí príslušnému orgánu v konkurze do troch dní od
vyhodnotenia ponúk. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za súbor nehnuteľných
vecí. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak budú posúdené ako neprimerane nízke, a to aj
bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania do desiatich dní od
vyhodnotenia ponúk, pričom záujemcom uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti
kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 5
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Prípadné náklady spojené s prevodom znáša
kupujúci.

Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca

K037522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vítek Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 458 / 29, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/62/2017 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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2OdK/62/2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Rastislav Palutka, LL.M., so sídlom kancelárie: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Robert Vítek,
nar. 10. 11. 1969, IČO: 17 939 836, bytom Hradná 458/29, 033 01 Liptovský Hrádok, zvoláva schôdzu veriteľov
podľa § 167m ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na deň 29.11.2017 o 11.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, s
nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rôzne
5. Záver
Pri zisťovaní účasti, veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis zo zákonom určeného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Žilina, 07.11.2017
Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca

K037523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slamka Libor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 121, 026 01 Vyšný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1972
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/35/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/35/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zn. správcu: S1731,
správca dlžníka: Libor Slamka, nar.: 19.08.1972, bytom Hviezdoslavova 121, 026 01 Vyšný Kubín 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 12:30hod. do 15:00hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 52 40 200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca
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K037524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slamka Libor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 121, 026 01 Vyšný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1972
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/35/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/35/2017
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
– Libor Slamka, nar.: 19.08.1972, trvale bytom Hviezdoslavova 121, 026 01 Vyšný Kubín, (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 04.10.2017, sp. zn
9OdK/35/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 193/2017 dňa 10.10.2017 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bola ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026
01 Dolný Kubín, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
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According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Libor Slamka, born on 19.08.1972, with permanent address at Hviezdoslavova 121, 026 01
Vyšný Kubín (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Žilina of 04.10.2017, ref. No. 9OdK/35/2017, published in the Commercial report No. 193/2017 of 10.10.2017 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s., with its office at Radlinského 1730, 026 01
Dolný Kubín, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as
the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
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
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
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
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obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
The General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called “ and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
V Dolnom Kubíne, dňa 6.10.2017
In Dolný Kubín, on 06th October 2017
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K037525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slamka Libor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 121, 026 01 Vyšný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1972
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/35/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/35/2017
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: Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zn.
správcu S1731, ako správca dlžníka: Libor Slamka, nar.: 19.08.1972, bytom Hviezdoslavova 121, 026 01 Vyšný
Kubín, 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 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. SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K037526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hromada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajec 0, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/36/2017 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/36/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie druhého kola verejného ponukového konania

Okresný súd v Žiline uznesením č. k. 7OdK/36/2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
134/2017 dňa 14.07.2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Hromada, nar.14.07.1974, r.č.
XXXXXXXXXX bytom mesto Rajec, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Hromada, s miestom podnikania
Partizánska 1017/89, 015 01 Rajec, IČO: 41 408 586 (ďalej len v texte „ Dlžník“) a do funkcie správcu ustanovil:
JUDr. Martu Bojo Vevurkovú, so sídlom kancelárie správcu ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo.

JUDr. Marta Bojo Vevurková, správca v súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii ponúka v 2. kole verejného ponukového konania na predaj majetok dlžníka podliehajúci konkurzu
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 177/2017 zo dňa
18.09.2017 a to hnuteľnú vec:
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Poradie

Popis hnuteľnej veci

Označenie / EČ

1

NISSAN ALMERA N16

ZA 337DY

Druh
Osobné vozidlo
VIN: SJNFAAN16U0202417

Deň vydania: 10.11.2017

Farba

Hodnota v EUR s DPH

Čierna metalíza

500,00

Záujemca o kúpu vyššie uvedenej veci je povinný svoju ponuku doručiť na adresu správcu JUDr. Marta Bojo
Vevurková, Mieru 312/13, 029 01 Námestovo v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové
konanie „NEOTVÁRAŤ H“ v lehote najneskôr do 11 - dňa do 15:00 hod. odo dňa zverejnenia tejto výzvy
„Vyhlásenia verejného ponukového konania“ v obchodnom vestníku. Pokiaľ posledný deň pripadne na sviatok
alebo pracovné voľno, posledným dňom na doručovanie Ponúk je prvý pracovný deň.
Záujemca je oprávnený predložiť ponuku minimálne za cenu rovnajúcu sa súpisovej hodnote majetku t.j
500,-eur. Zároveň je povinný zložiť zálohu vo vyššej uvedenej lehote rovnajúca sa kúpnej cene na účet
správcu IBAN SK23 5600 0000 0040 0867 9001, v opačnom prípade sa na jeho ponuku nebude prihliadať.
Riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať a zobrať späť.
Na ponuky doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. Ponuka musí obligatórne obsahovať :
Označenie záujemcu - obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania, IČO:, u fyzických osôb nepodnikateľov
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, označenie predmetu kúpy a to súboru vecí alebo len jednotlivej
veci, ktoré označenie musí byť zhodné s označením uvedeným v súpise majetku určeného na predaj, návrh
kúpnej ceny minimálne za cenu rovnajúcu sa súpisovej hodnote majetku určeného na predaj. Ponuka musí
byť riadne podpísaná.
Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a súčasne za
speňažovanú vec ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, pokiaľ bude ponúknuté rovnaké plnenie rozhodne žreb.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu do 2 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Kúpna zmluva
s úspešným záujemcom bude uzavretá do 15 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
JUDr. Marta Bojo Vevurková

K037527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Daubner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matunáková 379/6, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/185/2017 S1608
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/185/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Norbert Daubner, narodený 02.04.1971, trvale bytom
Matunáková 379/6, 967 01 Kremnica, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do
zoznamu pohľadávok nasledovne označené pohľadávky :
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Položka zoznamu pohľadávok : 3.1 veriteľ : POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
IČO: 35 807 598, prihláška pohľadávky zo dňa 13.09.2017, celková prihlásená suma 1.506,61 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 4.1, veriteľ : Intrum Justitia Slovakia s.r.o., so sídlom Mýtna 48, 811 07
Bratislava, IČO: 35 831 154, prihláška pohľadávky zo dňa 16.10.2017, celková prihlásená suma 7.687,02 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 5.1, veriteľ : KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom
Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 24 785 199, prihláška pohľadávky
zo dňa 19.10.2017, celková prihlásená suma 421,42 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ 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. (§167l ods. 5 za primeraného použitia § 32 ods. 3 písm. b) a ods. 7 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 07.11.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K037528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Daubner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matunáková 379/6, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/185/2017 S1608
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/185/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/185/2017 zo dňa 24.07.2017 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka Norbert Daubner, narodený 02.04.1971, trvale bytom Matunáková 379/6, 967 01 Kremnica
(ďalej aj ako len „Úpadca“). Za správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca so sídlom
kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len „Správca“).
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sp. zn. 2OdK/130/2017 zo dňa 07.07.2017 bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 144/2017 zo dňa 28.07.2017. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 29.07.2017.
Správca Úpadcu týmto oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený žiadny speňažiteľný majetok
podliehajúci konkurzu, a z tohto dôvodu nebol vyhotovený súpis majetku konkurznej podstaty.
Za uvedeného stavu nemôže konkurzná podstata pokryť žiadne náklady konkurzu, preto správca týmto
oznamuje, že konkurz na majetok Úpadcu sa končí.
Poučenie :
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. (§ 167v ods. 2 a 4 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 07.11.2017
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JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K037529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 116/11, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1953
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/322/2017 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/322/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172, správca dlžníka: Ján Hudák,
Železničná 116/11, 976 62 Brusno, nar. 06.09.1953, 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: e-mail: office@insolva.sk

K037530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 116/11, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1953
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/322/2017 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/322/2017
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: Ján Hudák, Železničná
116/11, 976 62 Brusno, nar 06.09.1953 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd
Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/322/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného
súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 31.10.2017. 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 Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172, 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
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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
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 Ján Hudák, Železničná 116/11, 976 62 Brusno, born: 06.09.1953 (hereinafter referred to as "debtor")
we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District Court), No.
2OdK/322/2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court
was published in Business Journal on 31st of October 2017. The bankruptcy procedure was declared as of this
date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: insolva, k.s.,
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172, 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-arestrukturalizacia.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
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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, 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

K037531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špaldoňová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska cesta 845/26, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/107/2017 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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3OdK/107/2017
Súpis oddelenej podstaty

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty úpadcu Viera Špaldoňová, nar. 27.08.1963, trvale bytom
Cintorínska cesta 845/26, 962 01 Zvolenská Slatina, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyjadrenia
dlžníka na osobnom stretnutí dňa 14.09.2017, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.
V Banskej Bystrici dňa 07.11.2017
Ing. Peter Medveď, správca

K037532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špaldoňová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska cesta 845/26, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/107/2017 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/107/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty úpadcu Viera Špaldoňová, nar. 27.08.1963, trvale bytom
Cintorínska cesta 845/26, 962 01 Zvolenská Slatina, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyjadrenia
dlžníka na osobnom stretnutí dňa 14.09.2017, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.
V Banskej Bystrici dňa 07.11.2017
Ing. Peter Medveď, správca

K037533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kamenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Zvolen, Nižovac 211/5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/51/2017 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/51/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka František Kamenský, nar.
28.09.1956, trvale bytom Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, adresa na doručovanie Nižovec 211/5, 960 01 Zvolen;
obchodné meno: František Kamenský - PROGRES, so sídlom Nižovec 2, 960 01 Zvolen, IČO: 10 993 509, týmto
v súlade s § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zverejňuje:
súpis všobecnej podstaty
Por.č. Druh pozemku
Parcelné číslo Výmera v m2 Číslo LV Okres/katastrálne územie Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota v EUR
1.
Trvalý trávnatý porast 3518/ 1
8691
3435
Detva/ Detvianska Huta
1/1
3.476,40
2.
Trvalý trávnatý porast 3518/ 3
450
3435
Detva/ Detvianska Huta
1/1
180,00
3.
Trvalý trávnatý porast 3518/ 2
2286
4463
Detva/ Detvianska Huta
4871/5000
890,81
4
Trvalý trávnatý porast 3518/ 2
2286
4463
Detva/ Detvianska Huta
129/5000
23,59
SPOLU:
4.570,80

JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K037534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hukel Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 519, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/3/2017 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/3/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Andrej Hukel, nar. 13.10.1984, trvale bytom Kriváň 519, 962 04 Kriváň; obchodné meno Andrej
Hukel, so sídlom Kriváň 519, 962 04 Kriváň, IČO: 30 798 841, oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, bola do Zoznamu
pohľadávok zapísaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty súhrnná prihláška nezabezpečených veriteľov,
veriteľa: BL Telecom debt, s.r.o., IČO: 45 535 108, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, pod č. 22 vo výške
852,65 €.

V Lučenci, dňa 07.11.2017

Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K037535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škvarka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močiar 68, 969 82 Močiar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1977
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/153/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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4OdK/153/2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Škvarka, bytom Močiar 68, 969 82 Močiar,
nar.: 17.12.1977, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Škvarka, miesto podnikania Močiar 21, 969 82
Močiar, IČO: 34 546 227, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. v
znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá
bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Číslo
prihlášky

Veriteľ

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československej armády 954/7, Hradec
1
Králové, IČO: 24 785 199, Česká republika

Istina

Celková
suma

232,68
232,68 €
€

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K037536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kenická Ália
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč byt 3 884/3, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1985
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/250/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/250/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Ália Kenická, trvale bytom Utekáč, byt 3 884/3, 985 06
Utekáč, nar. 24.01.1985 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje, že nahliadnuť do správcovského spisu je
možné v kancelárii správcu na adrese:

Prvá arbitrážna k.s.,
Prof. Sáru 5
974 01 Banská Bystrica,
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 08.00 hod do 14.00 hod..

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.
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Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu

K037537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALGAT PLUS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 12, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 720 704
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2014 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Kokavec, správca úpadcu ALGAT PLUS, s.r.o. „v konkurze“, Jiráskova 12, 984 01 Lučenec, IČO:
36 720 704, č.k.: 2K/43/2014 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 27.04.2017 vyhlasuje v
zmysle §92 ods. 1 písm d/ Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii:
III. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí patriacich do konkurznej podstaty,
zaradených do oddelenej podstaty v prospech zabezpečeného veriteľa SLSP a.s., formou predaja ako
jeden súbor (súp. zložka č. 13 až 15, 19 až 21, 23 až 28). Jedná sa o súbor obsahujúci nasledovné
súpisové zložky:
s.z.
13
14
15
19
20
21
23
24
25
26
27
28

názov hnuteľnej veci
Naskladňovací dopravník
Dopravník - typ stroja valčekový
Rámová píla LINCK
Valčekový dopravník
Dopravník - valčekový šnekový
Dopravník
Skracovacia píla s dopravníkom
Dopravník na piliny EB 168
Dopravník na piliny EB 168
Odsávacie zariadenie cyklón
Brúska na pilové listy BAS
Omietacia píla EWD Sägetechnik, typ DK90

miesto uloženia
Rapovce - areál Profitempo
Rapovce - areál Profitempo
Rapovce - areál Profitempo
Rapovce - areál Profitempo
Rapovce - areál Profitempo
Rapovce - areál Profitempo
Rapovce - areál Profitempo
Rapovce - areál Profitempo
Rapovce - areál Profitempo
Rapovce - areál Profitempo
Rapovce - areál Profitempo
Rapovce - areál Profitempo

rok výroby
1997
1995
1997
1995
1995
1995
2000
1998
1998
1987
1963
1999

súpisová cena
1 000,00 €
400,00 €
22 000,00 €
350,00 €
300,00 €
300,00 €
3 000,00 €
300,00 €
300,00 €
700,00 €
900,00 €
40 000,00 €

Súpisová hodnota hnuteľných vecí bola určená v súhrne na sumu 69 550 EUR.
Predmet predaja je zverejnený v aktualizácii súpisu majetku v Obchodnom vestníku č. 33/2017 zo dňa 16.02.2017
(12 súpisových zložiek). Súpisová hodnota majetku predstavuje sumu 69 550 EUR.
V treťom kole verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí ako súbor je kúpna cena stanovená ako
najvyššia navrhovaná kúpna cena. Úpadca nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Podmienky III. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí ako súbor:
1/ Návrhy sa podávajú osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Ing. Ladislav Kokavec, J. Vargu 16,
984 01 Lučenec, v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – konkurz ALGAT
PLUS s.r.o. – HV RAPOVCE – neotvárať“ do 11.12.2017 do 15.00 hod.. Včas doručené ponuky na adresu
kancelárie správca označí dátumom doručenia a poradovým číslom. Ponuka, ktorá nebude doručená do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania,
nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky
jeho podané ponuky neprihliada. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené nebude správca
prihliadať.

2/ Obálka musí obsahovať:
·
·
·

·

riadnu identifikáciu súboru hnuteľných vecí, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v
zozname majetku určeného na speňaženie (SÚBOR)
označenie ponúkanej kúpnej ceny,
doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu výpisu z
obchodného alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu ako 1 mesiac s označením
obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu,
doklad o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu.

3/ Účastník verejného ponukového konania je povinný uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu vo výške 2000EUR na
bankový účet správcu č.ú.: 3330181207/3100, IBAN: SK26 3100 000 0033 3018 1207 vedený v Sberbank a.s..
Zábezpeka sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu najneskôr v poslednom dni
určenom na doručovanie ponúk.

4/ Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie zábezpeky na účet úpadcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca ako aj Slovenská sporiteľňa, a.s. ako zabezpečený veriteľ sú oprávnení
odmietnúť akúkoľvek predloženú ponuku.
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasnej poskytne najvyššiu
ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne o víťaznej ponuke žreb.

5/ Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať v termíne a v čase dohodnutom so správcom na tel.č.: 0908
941 647.

6/ Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu 12.12.2017 o 10:30 hod..

7/ Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvorenia obálok. Správca bude informovať všetkých
záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní bude zábezpeka započítaná na úhradu kúpnej ceny a záujemca
je povinný uhradiť zvyšok kúpnej ceny v lehote 3 dní od doručenia výzvy správcu na doplatok ponúkanej kúpnej
ceny. V prípade, ak záujemca neuhradí doplatok kúpnej ceny alebo neuzatvorí zmluvu prepadne uhradená
zábezpeka v prospech konkurznej podstaty. V prípade ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek
tomu odmietne uzavrieť zmluvu so Správcom alebo odplatu neuhradí v termíne podľa príkazov Správcu, je
Správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.

v Lučenci dňa 03.11.2017
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Ing. Ladislav Kokavec
správca

K037538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Lancz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 44, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1960
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/129/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/129/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., sídlo kancelárie: Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca
konkurznej podstaty dlžníka Jozef Lancz, nar. 21.6.1960, trvale bytom: Mesto Lučenec, adresa na
doručovanie Panické Dravce 44, 985 32 Veľká nad Ipľom, obchodné meno Jozef Lancz – GABRIEL, so
sídlom Ulica J. A. Komenského 2991/24, 984 01 Lučenec, IČO: 37 754 629, konkurzné konanie vedené pred
Okresným súdom Banská Bystrica sp. zn.: 4OdK/129/2017
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie
na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
2.kolo
Predmet ponukového konania: Iná majetková hodnota – obchodný podiel
Popis: Obchodný podiel 1/3 v spoločnosti GALTA, spol. s r. o., so sídlom Husova 4/a, 984 01 Lučenec, IČO: 31
632 254, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl. č. 2824/S.
Iná majetková hodnota zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1, ktorá bola zverejnená v
obchodnom vestníku č. 170/2017 dňa 6.9.2017, K025012.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej kúpnej
ceny, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo
bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu
IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155, VS: 00029. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Poučenie: Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie
tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 07.11.2017

K037539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Lancz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 44, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1960
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/129/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/129/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., sídlo kancelárie: Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca
konkurznej podstaty dlžníka Jozef Lancz, nar. 21.6.1960, trvale bytom: Mesto Lučenec, adresa na
doručovanie Panické Dravce 44, 985 32 Veľká nad Ipľom, obchodné meno Jozef Lancz – GABRIEL, so
sídlom Ulica J. A. Komenského 2991/24, 984 01 Lučenec, IČO: 37 754 629, konkurzné konanie vedené pred
Okresným súdom Banská Bystrica sp. zn.: 4OdK/129/2017
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie
na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
2.kolo
Predmet ponukového konania: Iná majetková hodnota – obchodný podiel
Popis: Obchodný podiel 48 % v spoločnosti J&J way s. r. o., so sídlom 985 32 Panické Dravce 44, IČO: 47 688
041, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl. č. 27799/S.
Iná majetková hodnota zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 2, ktorá bola zverejnená v
obchodnom vestníku č. 170/2017 dňa 6.9.2017, K025012.
Súpisová hodnota: 1 000 € určená odhadom správcu
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej kúpnej
ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznámenia. Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú
zálohu v prípade neúspešnej ponuky.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu
IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155, VS: 00029. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Poučenie: Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie
tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 07.11.2017

K037540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Lancz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 44, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1960
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/129/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/129/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., sídlo kancelárie: Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca
konkurznej podstaty dlžníka Jozef Lancz, nar. 21.6.1960, trvale bytom: Mesto Lučenec, adresa na
doručovanie Panické Dravce 44, 985 32 Veľká nad Ipľom, obchodné meno Jozef Lancz – GABRIEL, so
sídlom Ulica J. A. Komenského 2991/24, 984 01 Lučenec, IČO: 37 754 629, konkurzné konanie vedené pred
Okresným súdom Banská Bystrica sp. zn.: 4OdK/129/2017
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie
na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
2.kolo
Predmet ponukového konania: Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo: Opel Meriva, VIN: W0L0XCE75A4133410, r. v. 2010, farba: šedá metalíza,
EČV: LC 144 CU
Hnuteľná vec zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 2, ktorá bola zverejnená v
obchodnom vestníku č. 170/2017 dňa 6.9.2017, K025012.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 2 800 € určená odhadom správcu
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej kúpnej
ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto
oznámenia. Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú
zálohu v prípade neúspešnej ponuky.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu
IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155, VS: 00029. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť v čase trvania ponukového konania e-mailom na adrese
judr.andrasiova@rsnet.sk
Podmienky speňaženia: Predmet ponukového konania sa predáva tak, ako „stojí a leží.“
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Poučenie: Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 07.11.2017

K037541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Lancz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 44, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1960
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/129/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/129/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., sídlo kancelárie: Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca
konkurznej podstaty dlžníka Jozef Lancz, nar. 21.6.1960, trvale bytom: Mesto Lučenec, adresa na
doručovanie Panické Dravce 44, 985 32 Veľká nad Ipľom, obchodné meno Jozef Lancz – GABRIEL, so
sídlom Ulica J. A. Komenského 2991/24, 984 01 Lučenec, IČO: 37 754 629, konkurzné konanie vedené pred
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresným súdom Banská Bystrica sp. zn.: 4OdK/129/2017
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie
na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
2.kolo
Predmet ponukového konania: Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo: Renault Clio, VIN: VF1KR1F0H39889462, r. v. 2008, druh vozidla: AC kombi,
farba: čierna metalíza, EČV: LC 802 CP
Hnuteľná vec zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1, ktorá bola zverejnená v
obchodnom vestníku č. 170/2017 dňa 6.9.2017, K025012.
Súpisová hodnota: 2 000 € určená odhadom správcu
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej kúpnej
ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto
oznámenia. Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú
zálohu v prípade neúspešnej ponuky.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu
IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155, VS: 00029. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť v čase trvania ponukového konania e-mailom na adrese
judr.andrasiova@rsnet.sk
Podmienky speňaženia: Predmet ponukového konania sa predáva tak, ako „stojí a leží.“
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Poučenie: Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 07.11.2017
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K037542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajtovky, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 486 174
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2017 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/33/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty úpadcu – Hajtovky, s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974
11 Banská Bystrica, IČO: 45 486 174 zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 21.12.2017 o 11:00 hod., ktorá sa
uskutoční v miestnosti banketka na 2. poschodí v penzióne BOCA, Banská Bystrica na ulici Dolná 52, 974 01
Banská Bystrica.
Program schôdze:
1. Prezentácia veriteľov a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru podľa § 37 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veriteľ je povinný pri prezentácii
predložiť doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného registra, resp. z iného príslušného
registra alebo evidencie, všetko nie staršie ako tri mesiace a v originálnom vyhotovení alebo úradne overených
kópiách. Zástupcovia veriteľov sa preukážu originálom alebo úradne overenou kópiou splnomocnenia, resp.
poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra
alebo inej príslušnej evidencie. Podpis veriteľa na splnomocnení alebo poverení musí byť úradne overený. Ak
splnomocnenie alebo poverenie udeľuje iná osoba ako štatutárny zástupca veriteľa je potrebné predložiť aj
originál alebo úradne overený dokument, z ktorého vyplýva oprávnenie na udelenie splnomocnenia alebo
poverenia touto osobou v mene veriteľa podpísané štatutárnym zástupcom veriteľa s úradne overeným jeho
podpisom.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K037543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Hercová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 265/60, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 3 OdK/99/2017 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3 OdK/99/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mário Keleti, správca úpadcu Zuzana Hercová, nar. 02.03.1983, bytom ČSA 265/60, 967 01 Kremnica;
obchodné meno Zuzana Hercová, so sídlom ČSA 265/60, 967 01 Kremnica, IČO: 41 998 928 týmto oznamuje
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všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného pod sp.zn. 3OdK/99/2017, že v súlade s ustanovením § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35807598
Celková prihlásená suma: 382,86 €
JUDr. Mário Keleti, správca

K037544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kalmárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Rimavská Sobota -, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/137/2017 S 1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/137/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mário Keleti, správca úpadcu Eriky Kalmárovej, nar. 19.12.1967, bytom 979 01 Rimavská Sobota týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného pod sp.zn. 4OdK/137/2017, že v súlade s
ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zapísal do
zoznamu pohľadávok pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, Česká
republika, IČO: 24785199
Celková prihlásená suma: 161,09 €
JUDr. Mário Keleti, správca

K037545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hríbiková Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 83, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1958
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/291/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/291/2017
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: Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu S1731, ako
správca dlžníka: Alžbeta Hríbiková, nar.: 18.11.1958, bytom Horná 83, 974 01 Banská Bystrica, v zmysle § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č.
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SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K037546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlastimil Pavlovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 20, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2 OdK/273/2017 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/273/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mário Keleti, správca úpadcu Vlastimil Pavlovský, nar. 29.10.1956, bytom Tulská 20, 974 04 Banská
Bystrica; obchodné meno Vlastimil Pavlovský-FERUM, s miestom podnikania Majerská cesta 65, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 32 015 461 týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného pod sp.zn.
2OdK/273/2017, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:
Veriteľ: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: 00686930
Celková prihlásená suma: 16.568,01 €
JUDr. Mário Keleti, správca

K037547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kúšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prestavlky 223, 966 01 Prestavlky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/30/2017/S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/30/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Eva Kúšová, nar.: 03.02.1969, bytom: Prestavlky 223, 966 01
Prestavlky (Uznesenie, sp. zn.: 2OdK/30/2017 zo dňa 19.06.2017, zverejnené v OV č. 121/2017 zo dňa
26.06.2017), vyhlásil v OV č. 204/2017 zo dňa 25.10.2017 pod K034334 I. kolo ponukového konania na majetok
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dlžníka:
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 174/2017 zo dňa 12.09.2017.
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 06.11.2017.
Vzhľadom na skutočnosť, že v stanovenej lehote nebola do kancelárie správcu doručená ani jedna ponuka,
vyhodnocuje správca I. kolo ponukového konania ako neúspešné.

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K037548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kúšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prestavlky 223, 966 01 Prestavlky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/30/2017/S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/30/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

II. kolo ponukového konania
Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Eva Kúšová, nar.: 03.02.1969, bytom: Prestavlky 223, 966 01
Prestavlky (Uznesenie, sp. zn.: 2OdK/30/2017 zo dňa 19.06.2017, zverejnené v OV č. 121/2017 zo dňa
26.06.2017), týmto vyhlasuje II. kolo ponukového konania na majetok dlžníka
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 174/2017 zo dňa 12.09.2017.
Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Eva Kúšová –
NEOTVÁRAŤ“
3. Záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca prihliadať
na ponuku najvyššiu, resp. tú vo vzťahu ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú ponúkanú kúpnu
cenu alebo tú ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné údaje predmetu kúpy, ktoré má záujemca odkúpiť podľa údajov zverejnených v súpise
majetku
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis v
príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
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Ponúkanú cenu,
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný.a ponuky, ktoré budú v
zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania ako aj na ponuky doručené po lehote sa
neprihliada.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu IBAN:
SK58 1111 0000 0014 2585 6001vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do
poznámky je potrebné uviesť ponukové konanie Eva Kúšová.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu.
Správca konkurznej podstaty bez zbytočné odkladu vyhodnotí ponukové konanie a vyzve úspešného
záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421905 563 270 prípadne mailom:
judr.zacharondrej@gmail.com

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K037549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Rácz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Garbiarska 4, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/79/2013/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/79/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Mikuláš Rácz dát.
nar. 31.8.1959, bytom Garbiarska 4, 984 01 Lučenec v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica č.k. 1K/79/2013/S1500, v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré
boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh oddelenej podstaty.
V Banskej Bystrici, 06.11.2017
JUDr. Daniel Janšo, správca, v.r.

K037550
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.
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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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Mrváňová "v konkurze", trvale bytom Rúbanisko
III 2901/23, 984 03 Lučenec, nar.: 19.07.1967, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czeh Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030, BIC: UNCSRKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 2, 3, 5 a 7 ZKR:

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

(3) Pohľadávku možno poprieť

a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok

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

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca 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.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K037551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kenická Ália
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč byt 3 884/3, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1985
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/250/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/250/2017
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 Ália Kenická, trvale
bytom Utekáč, byt 3 884/3, 985 06 Utekáč, nar. 24.01.1985 (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn.: 3Odk/250/2017 zo dňa 18.10.2017, 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 205/2017 zo dňa 26.10.2017.

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. 3OdK/250/2017, dated on 2017 August 18th bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets: Ália Kenická, Utekáč, byt 3 884/3, 985 06 Utekáč, Slovakia, date of birth:
24.01.1985, 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 205/2017
dated on September 27th 2017.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo účinnosť dňa 27.10.2017. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

This resolution of the District Court Banská Bystrica come in to effect on Septemer 05th 2017. The
bankruptcy procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Prvá arbitrážna k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. V jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica,
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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: Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic.
Creditor shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd Banská Bystrica (District Court
Banská Bystrica) Skuteckého 28, 975 59 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.
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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.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

282

Obchodný vestník 215/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2017

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

K037552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kenická Ália
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč byt 3 884/3, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1985
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/250/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/250/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Ália Kenická, trvale bytom Utekáč, byt 3 884/3, 985 06
Utekáč, nar. 24.01.1985 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri
popretí pohľadávky veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czeh Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK90 1111
0000 0010 9032 9030, BIC: UNCRSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 2, 3, 5 a 7 ZKR:

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

(3) 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.

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

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

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K037553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Hlinku 53, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1951
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/48/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/48/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Alexander Bartoš, trvale bytom A. Hlinku 53, 960 01
Zvolen, nar.: 20.09.1951, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. v
znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá
bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ

Číslo
prihlášky

Istina

Úroky
omeškania

z Náklady
uplatnenia

z Celková
suma
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poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad
1
IČO: 00 151 700
poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad
2
IČO: 00 151 700

54,42 €

33,45 €

Deň vydania: 10.11.2017

33,00 €

2 861,00
€

120,87 €
2 861,00 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K037554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bartová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodejov 88, 980 31 Hodejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1986
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/121/2017 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/121/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mária Bartová Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: trvale
bytom Hodejov 88, 980 31 Hodejov, prechodne bytom Mlynská 25, 982 01 Tornaľa IČO/ Dátum narodenia
dlžníka: 22.08.1986 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 4OdK/121/2017 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/121/2017

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé
armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, doručenej správcovi dňa 06.11.2017, t. j. po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa 18.08.2017, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1. veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové
Pohľadávka č. 1 vo výške 219,94 EUR, z toho istina vo výške 219,94 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Dňa 5.12.2012 uzavrel dlžník s právnym predchodcom Veriteľa spoločnosťou
Provident Financial, s.r.o. IČO 35805731 so sídlom Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava 2, Zmluvu o
spotrebiteľskom úvere č. 567962054 a to na sumu 820,00 €. Dlžník sa zaviazal vrátiť poskytnuté peňažné
prostriedky v 60-tich pravidelných týždenných splátkach po 25,42 €. Celková suma úveru tak predstavovala
čiastku 1 102,90 €. Zároveň so zmluvou o spotrebiteľskom úvere uzavrel dlžník Zmluvu o zabezpečení splátok
úveru. Na základe tejto zmluvy sa pôvodný veriteľ zaviazal poskytovať dlžníkovi službu, ktorá spočívala v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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osobnom výbere splátok prostredníctvom obchodného zástupcu a to každý týždeň na adrese, ktorú určil dlžník.
Za túto službu sa dlžník zaviazal zaplatiť sumu vo výške 422,3 €. Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo
dňa 31.3.2017 uzavretej medzi Provident Financial, s.r.o. a KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (ďalej len
"Súčasný veriteľ") došlo k postúpení pohľadávky z uvedených zmlúv na Súčasného veriteľa, a to v celkovej výške
359,94 € (282,90 zo zmluvy o úvere, 77,04 € zo zmluvy o zabezpečení splátok úveru). Dlžník súčasnému
veriteľovi, spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. uhradil čiastku 140 EUR a tak Veriteľ prihlasuje
svoju pohľadávku vo výške 219,94 €.
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 06.11.2017

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K037555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antal Radovan
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 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/82/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka Radovan Antal, nar. 20.02.1985, bytom Nám. 1. mája 461/9, 976
46 Valaská (ďalej ako „úpadca“), vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 4K/82/2016 v súlade
s ustanovením § 96 v súvislosti s § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“) vyhotovujeme konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty:
A. Všeobecné ustanovenia
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4K/82/2016 zo dňa 03.01.2017, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 6/2017 dňa 10.01.2017, súd rozhodol o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok a ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 47 982 586, do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu.
V základnej prihlasovacej lehote si do konkurzu prihlásilo svoje pohľadávky šesť nezabezpečených veriteľov spolu
vo výške 59.236,21 €. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si u správcu prihlásili svoje pohľadávku ďalší
dvaja veritelia spolu vo výške 2.143,67 €. Správca poprel pohľadávky dvoch veriteľov vo výške 16,56 €. Celkovo
tak výška zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov v konkurze predstavuje spolu sumu 61.363,32 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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B. Rozvrh výťažku
I. Speňažovanie majetku
Majetok všeobecnej podstaty zapísaný do súpisu v priebehu konkurzu bol speňažený spolu za sumu 2.898,38 €
nasledovne:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opis súpisovej zložky
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Peňažné prostriedky - hotovostný vklad na účet úpadcu
Zrážky zo mzdy – máj 2017
Zrážky zo mzdy – jún 2017
Zrážky zo mzdy – júl 2017
Zrážky zo mzdy – august 2017
Zrážky zo mzdy – september 2017
Zrážky zo mzdy – október 2017
Speňaženie hnuteľného majetku
SPOLU

Výťažok v EUR
663,88
1700,00
55,75
55,75
55,75
55,75
55,75
55,75
200,00
2898,38

II. Pohľadávky proti podstate
Správca oznámil nezabezpečeným veriteľom zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate ako aj zámer
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty oznamom zverejneným v Obchodnom vestníku č. 179/2017 zo dňa
20.09.2017 pod zn. K027566. V lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia neboli u správcu podané
žiadne námietky.
Z výťažku všeobecnej podstaty určeného na rozvrh nezabezpečeným veriteľom sa odpočítavajú pohľadávky proti
podstate priradené ku všeobecnej podstate spolu vo výške 1.154,28 €.
III. Odmena správcu z výťažku konečného rozvrhu
V zmysle § 13 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej ako „vyhláška“) patrí za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa druhej časti
zákona správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška.
V zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.
Výpočet odmeny správcu z výťažku je nasledovný: suma získaná vykonávaním zrážok zo mzdy úpadcu počas
konkurzného konania vo výške 334,50 € + suma získaná speňažením peňažnej pohľadávky vo výške 1.700,- €,
t.j. spolu vo výške 2.034,50 € x 5% = 101,73 €.
V zmysle § 20 ods. 1 vyhlášky za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového
priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou
majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 33,19 eur 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 33,19 eur 15 %.
Výpočet odmeny správcu z výťažku zo speňaženia hnuteľnej veci je nasledovný: [suma 33,19 € x 16%] + [suma
(200 € – 33,19 €) x 15%] = 5,31 € + 25,02 € = 30,33 €.
Odmena správcu z výťažku konečného rozvrhu tak je vo výške 132,06 €.
IV. Rozdelenie výťažku medzi nezabezpečených veriteľov
Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všeobecnej podstaty v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení neskorších predpisov predstavuje sumu vo výške 5,50 €.
Popis
Hrubý výťažok
Pohľadávky proti všeobecnej podstate (vrátane odmeny zo speňaženia a budúcich pohľadávok proti všeobecnej podstate)
Súdny poplatok za konkurzné konanie
Čistý výťažok

EUR
2898,38
-1154,28
-5,50
1738,60

Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty po odpočítaní priradených pohľadávok proti podstate je 1.738,60 €.
Sumu určenú na uspokojenie nezabezpečených veriteľov 1.738,60 € navrhujeme rozdeliť medzi veriteľov
pomerne podľa výšky ich prihlásených a zistených pohľadávok s prihliadnutím na ust. § 95 ods. 2 a 3 ZKR
nasledovne:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Veriteľ
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
M.B.A. Financie s.r.o.
Michalisko Ján, Ing.
Slovenská kancelária poisťovateľov
Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica
Home Credit Slovakia, a.s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
SPOLU

Zistená pohľ.
209,59 €
1836,89 €
34712,70 €
20900,00 €
1473,64 €
86,88 €
1603,84 €
539,77 €
61363,32 €

Uspokojenie
5,90 €
52,00 €
983,50 €
592,20 €
41,80 €
2,50 €
45,40 €
15,30 €
1738,60 €

Týmto určujem zástupcovi veriteľov lehotu 20 dní odo dňa doručenia tohto návrhu na jeho schválenie.
Návrh konečného rozvrhu výťažku bude zároveň v skrátenom znení zverejnený v Obchodnom vestníku.
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby mu v uvedenej lehote oznámili svoje čísla účtov a variabilné
symboly, na ktoré má správca rozvrhnutý výťažok zaslať.
LEGES Recovery k.s., správca

K037556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pustajová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavina 2102/18, 977 01 Brezno - Zadné Halny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/286/2017 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/286/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marián Holúbek, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jolana Pustajová, nar. 11.06.1965, trvale bytom
Hlavina 2102/18, 977 01 Brezno oznamuje, že do správcovského spisu, č.k. 3OdK/286/2017 S1253 je možné
nahliadať v kancelárii správcu: Ing. Marián Holúbek, správca, Cikkerova 5, 974 01 BanskáBystrica, a to v
pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred
písomne na uvedenej adrese alebo emailom na holubekm@gmail.com.
Ing.

Marián

Holúbek,
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K037557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Tomáš Kurák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starohorská 6158/11, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK 287/2017 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK 287/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Veselý, správca úpadcu dlžníka: Bc. Tomáš Kurák, nar. 27.04.1991, bytom Starohorská 6158/11 ,
974 11 Banská Bystrica; obchodné meno Tomáš Kurák – FS, nar. 27.04.1991, trvale bytom Starohorská 6158/11,
974 11 Banská Bystrica, IČO: 50 238 841, týmto v súlade s § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na
popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške 350,- € na popretie pohľadávky, možno skladať na
bankový účet správcu č. IBAN: SK38 0900 0000 0000 7053 1608, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
Bratislava.
Podľa ustanovenia § 32 ods. 7 popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. bola pripísaná kaucia 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie 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 Veľkom Krtíši dňa 07.11.2017
JUDr. Jozef Veselý, správca

K037558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oravkin Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 473, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/92/2017 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/92/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Denisa Pejchalová, správca konkurznej podstaty týmto v zmysle § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do
zoznamu pohľadávok vedených vo vyššie uvedenom konaní zapísala nezabezpečenú pohľadávku doručenú po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty tak ako je špecifokovaná nižšie:
Secapital S.á.r.L., doručené dňa 07.11.2017 v celkovej sume 1685,01 EUR.
V Banskej Bystrici dňa 07.11.201JUDr. Denisa Pejchalová, správca
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K037559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jablonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Štiavnica -, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1986
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/35/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/35/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, zn. správcu: S1359 (ďalej
len „správca“), správca dlžníka: Jozef Jablonka, trvale bytom Mesto Banská Štiavnica, 969 01 Banská Štiavnica,
nar. 03.11.1986 (ďalej len „úpadca“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové
konanie na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu. Správca speňažuje týmto ponukovým konaním
spoluvlastnícke podiely Dlžníka k nasledovným nehnuteľnostiam:
I. Predmet predaja:
Stavba:
Popis
rodinný dom

Štát
SR

obec
Pliešovce

K.ú.
Pliešovce

č. LV
84

p.č.
47/5

Spoluvlastnícky podiel úpadcu
14/16

Súpisné číslo
343

Pozemky:
Druh
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria

Výmera v m2
141
62
28
31
32

Štát
SR
SR
SR
SR
SR

obec
Pliešovce
Pliešovce
Pliešovce
Pliešovce
Pliešovce

K.ú.
Pliešovce
Pliešovce
Pliešovce
Pliešovce
Pliešovce

č. LV
84
84
84
1077
1076

p.č.
47/1
47/2
47/5
47/6
47/4

Spoluvlastnícky podiel úpadcu
14/16
14/16
14/16
7/16
7/16

(ďalej ako „Nehnuteľnosti“). Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 150/2017 zo dňa
07.08.2017.
II. Súťažné podmienky:
Lehota na doručenie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Kúpna cena: Kúpnou cenou na účely tohto ponukového konania bude suma uvedená v najvýhodnejšej ponuke.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s
podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu v lehote na predkladanie ponúk. Zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu je potrebné zložiť na
bankový účet správcu č. IBAN: SK3009000000000435161057, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS:158,
Poznámka: PK Jozef Jablonka, v lehote na predkladanie ponúk.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne
po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ JOZEF JABLONKA – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie
správcu: SKP, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. „Nehnuteľnosti“.
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Nehnuteľností.
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu,
resp. úradne overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky úradne
overená fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
Kontakt: office@skpks.sk

K037560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Jambrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 263, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.8.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/126/2017 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/126/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Jambrich, nar. 10.8.1975, bytom Telgárt 263, 976 73 Telgárt
oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných
dňoch v čase od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky
na telefónnom čísle: 048/4700060, alebo písomne na adrese správcu, prípadne prostredníctvom e-mailovej
adresy: kotleba@stonline.sk.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K037561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Jambrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 263, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.8.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/126/2017 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/126/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Peter Jambrich, nar. 10.8.1975, bytom Telgárt 263, 976 73 Telgárt týmto v súlade s
ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu
vo výške 350,- € pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky, nasledovne: číslo
účtu IBAN: SK76 1100 0000 0026 2148 0202, účet vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol: číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K037562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Jambrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 263, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.8.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/126/2017 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/126/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY
Por. č. Peňažný ústav
1.
2.

Slovenská sporiteľňa,
Bratislava
Slovenská sporiteľňa,
Bratislava

Druh bankového produktu Číslo
a.s., Tomášikova

48, 832

37

a.s., Tomášikova

48, 832

37

účet
vkladná knižka

SK19 0900 0000 0051 1920
80,92
5313
SK19 0900 0000 0051 1939
207,48
3537

K037563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vilma Pacerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 68/24, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1954
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/109/2017 S1169

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
3OdK/109/2017
Súpis všeobecnej podstaty

1. Typ súpisnej položky majetku: CENNÝ PAPIER - akcia VÚB, a.s.
ISIN: SK1110001437
Druh cenného papiera: akcie
Emitent: VÚB, a.s.
Menovitá hodnota: 33,20 EUR
Počet kusov: 6
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku:199,20 EUR
Dôvod zapísania: majetok úpadcu v zmysle ust. § 67 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

K037564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václav Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Švermu 560/127, 976 71 Šumiac
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.3.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/305/2017 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/305/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Václav Pokoš, nar. 11.3.1959, Jána Švermu 560/127, 976 71 Šumiac
oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných
dňoch v čase od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky
na telefónnom čísle: 048/4700060, alebo písomne na adrese správcu, prípadne prostredníctvom e-mailovej
adresy: kotleba@stonline.sk.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K037565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václav Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Švermu 560/127, 976 71 Šumiac
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.3.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/305/2017 S519
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/305/2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Václav Pokoš, nar. 11.3.1959, Jána Švermu 560/127, 976 71 Šumiac týmto v súlade s
ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu
vo výške 350,- € pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky, nasledovne: číslo
účtu IBAN: SK76 1100 0000 0026 2148 0202, účet vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol: číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K037566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Mičko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moskovská 1, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.3.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/294/2017 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/294/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Igor Mičko, nar. 19.3.1974, bytom Moskovská 1, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno: Igor
Mičko - FLORAART, miesto podnikania: Moskovská 1, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 41 384 997 oznamuje
veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od
9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na telefónnom
čísle: 048/4700060, alebo písomne na adrese správcu, prípadne prostredníctvom e-mailovej adresy:
kotleba@stonline.sk.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K037567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Mičko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moskovská 1, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.3.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/294/2017 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/294/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Igor Mičko, nar. 19.3.1974, bytom Moskovská 1, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno: Igor
Mičko - FLORAART, miesto podnikania: Moskovská 1, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 41 384 997 týmto v súlade
s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo 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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vo výške 350,- € pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky, nasledovne: číslo
účtu IBAN: SK76 1100 0000 0026 2148 0202, účet vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol: číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K037568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adamovičová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Do Doliny 31/20 31/20, 966 11 Trnava Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
J. Bottu 2098/30, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/202/2017 S1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/202/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v odst. 1 zakona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamujem že konkurzné konanie dlžníka Jaroslava Adamovičová nar. 21. 3. 1984 trvale bytom Do Doliny 31/20
966 11 Trnavá Hora vedené na OS Banská Bystrica pod č. 4OdK/202/2017 sa končí nakoľko dlžníčka nie je
vlastníčkou žiadneho majetku a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo Zvolene 2.11. 2017
Ing. Eva Chromčíková správca

K037569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kamenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Zvolen, Nižovec 211/5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/51/2017 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/51/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka František Kamenský, nar.
28.09.1956, trvale bytom Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, adresa na doručovanie Nižovec 211/5, 960 01 Zvolen;
obchodné meno: František Kamenský - PROGRES, so sídlom Nižovec 2, 960 01 Zvolen, IČO: 10 993 509, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 24.10.2017 do
kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: A - PPOLD, s.r.o., so sídlom Komenského 14A, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 34 999 034, ktorou si prihlásil nezabezpečenú pohľadávku v celkovej výške 27.385,02
Eur. V súlade s ust. § 28 ods. 3 zák. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, bola
prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K037570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kamenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Zvolen, Nižovec 211/5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/51/2017 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/51/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka František Kamenský, nar.
28.09.1956, trvale bytom Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, adresa na doručovanie Nižovec 211/5, 960 01 Zvolen;
obchodné meno: František Kamenský - PROGRES, so sídlom Nižovec 2, 960 01 Zvolen, IČO: 10 993 509, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 25.10.2017 do
kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Mgr. Pavol Očovan, Gaštanova 10, 974 01 Banská
Bystrica, ktorou si prihlásil nezabezpečenú pohľadávku v celkovej výške 17.152,71 Eur. V súlade s ust. § 28 ods.
3 zák. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, bola prihlásená pohľadávka zapísaná
do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K037571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahoslava Kaločaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Huta 1305/64, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.6.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/229/2017/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/229/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, S1500, správca dlžníka: Drahoslava
Kaločaiová nar. 13. 06. 1989, Huta 1305/64, 985 05 Kokava nad Rimavicou, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka :
Drahoslava Kaločaiová nar. 13. 06. 1989, Huta 1305/64, 985 05 Kokava nad Rimavicou k o n č í.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.
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K037572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ESTATE & EVENTS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 64, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 668 982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 42/2008 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 42/2008
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v druhom kole ponukového konania speňažovania pohľadávky úpadcu ESTATE & EVENTS,
s.r.o., Partizánska cesta 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 668 982 voči dlžníkovi: Ministerstvo dopravy a
výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, IČO: 30 416 094 ako právnemu
nástupcovi organizácie Slovenská agentúra pre cestovný ruch so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská
Bystrica, IČO: 35 653 001 z titulu práva na vydanie bezdôvodného obohatenia, vrátane práva na vydanie
bezdôvodného obohatenia v náhradnej peňažnej forme, ktoré práva vznikli spoločnosti ESTATE & EVENTS,
s.r.o., Partizánska cesta 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 668 982 (ďalej aj len Úpadca“) v dôsledku
uzavretia Rámcovej dohody o poskytovaní služieb z 29.6.2007 (ďalej len „Rámcová zmluva“) s organizáciou
Slovenská agentúra pre cestovný ruch so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 35 653 001
(ďalej aj len „Organizácia“), na základe ktorej (a zároveň na základe jednotlivých čiastkových zmlúv uzavretých
medzi Úpadcom a Organizáciou podľa Rámcovej zmluvy) boli Organizácii zo strany Úpadcu poskytované plnenia
- komplexné služby súvisiace so zabezpečením a organizáciou veľtrhov a výstav cestovného ruchu, o ktorej
Rámcovej zmluve bolo rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 63Cb 102/2008-624 z 23.4.2014 v
spojení s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 41Cob/49802014 – 715 z 30.9.2015 rozhodnuté, že
Rámcová zmluva je absolútne neplatná, ktorého cena (daného plnenia) bola spoločnosťou ESTATE & EVENTS,
s.r.o., Partizánska cesta 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 668 982 organizácii Slovenská agentúra pre
cestovný ruch so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 35 653 001 fakturovaná na základe
nasledovných faktúr, a to vo výške a s lehotou splatnosti tak, ako sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

číslo faktúry
2007060
2007061
2007062
2007063
2007064
2007065
2007068
2007069
2007070
2007071
2007072
2007074
2007075
2007076
2007077
2007078
2007079
2007080
2007081
2007082
2007083
2007084
2007085
2007086
2007087

dátum splatnosti
16.11.2007
16.11.2007
16.11.2007
16.11.2007
16.11.2007
16.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007

suma
276.211,00 Sk
437.808,00 Sk
17.120,00 Sk
120.670,00 Sk
698.319,00 Sk
1.024.470,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
96.866,00 Sk
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96.866,00 Sk
289.064,00 Sk
439.931,00 Sk
2.029.081,00 Sk
2.953.837,00 Sk
82.152,50 Sk
1.262.874,00 Sk
908.157,50 Sk
1.401.454,50 Sk
13.878.469,50 Sk

spolu v EUR: 460.680,79 EUR.

Ďalšie informácie o ponukovom konaní je možné získať na e-mailovej adrese dusan.paulik@stonline.sk.
Záujemcovia môžu ponuky zasielať do 15 dní odo dňa začatia plynutia lehoty na podávanie ponúk; lehota na
podávanie ponúk začne plynúť jedenástym dňom odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

Záujemcovia budú ponuky posielať v jednom vyhotovení na adresu: JUDr. Dušan Paulík, správca, Kukučínova 18,
974 01 Banská Bystrica a zároveň v jednom vyhotovení na adresu: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
832 37 Bratislava, a to v zalepenej obálke s označením „Konkurz ESTATE & EVENTS, s.r.o., Verejné ponukové
konanie – pohľadávky – NEOTVÁRAŤ“.

Záväznú ponuku nemožno meniť, dopĺňať a ani vziať späť. Záujemca je oprávnený do ponukového konania
predložiť len jednu ponuku, ktorá sa predložením stáva záväznou a neodvolateľnou.
Písomná ponuka záujemcu musí mať nasledovné náležitosti:
·

·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu
pohľadávok, musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách a musí obsahovať čestné vyhlásenie záujemcu
o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami vyhlásené ponukového konania a že nemá žiadne záväzky
voči úpadcovi ESTATE & EVENTS, s.r.o., Partizánska cesta 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 668
982;
za presné označenie záujemcu o kúpu pohľadávok sa bude považovať: A) pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby (notársky overený), fotokópiu preukazu totožnosti a overenú kópiu rodného listu; B) pri
právnickej osobe ponuka musí obsahovať obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu z obchodného
registra alebo iného registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom
uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra (notársky overený); C) pri fyzickej osobe
podnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby podnikateľa (notársky overený), fotokópiu preukazu totožnosti a originál výpisu zo
živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac.

Na ponuku, ktorá nebude mať vyššie uvedené náležitosti sa neprihliada. Na ponuku, ktorá nebola doručená
správcovi najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk, sa neprihliada. Ak záujemca podá viaceré ponuky,
tak na žiadnu z nich sa neprihliada.
Budúcim postupníkom speňažovaných pohľadávok sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom v Bratislave a veriteľský výbor v konkurznom konaní vedenom na majetok
úpadcu ESTATE & EVENTS, s.r.o., Partizánska cesta 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 668 982 si
vyhradzujú právo odmietnuť akúkoľvek ponuku, a to všetky alebo jednotlivo.
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JUDr. Dušan Paulík, správca

K037573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Artúr Ďurák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica mlynská 2608/44A, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2016 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Artúr Ďurák, nar. 20.08.1973, bytom Ulica mlynská 2608/44A, 984 01 Lučenec,
v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
8. B.T. Transport s.r.o., so sídlom Piaristická 6, 911 01 Trenčín, IČO: 36 331 171, vo výške 164,24 €.
LexCreditor k.s.

K037574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jablonský Peter, 05.08.1955
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 2556/27, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 086 841
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/290/2017 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/290/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Peter Jablonský, nar. 05. 08. 1955, bytom A. Hlinku 2556/27, 960 01 Zvolen, IČO: 14 086 841, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 3OdK/290/2017, oznamuje
veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod.
do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č. 0904 320 100,
alebo písomne na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej adrese: natalia.milanova@gmail.com.

Mgr. Natália Miľanová, správca
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K037575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jablonský Peter, 05.08.1955
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 2556/27, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 086 841
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/290/2017 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/290/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to be observed

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"

«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
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"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"

"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"

"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".

"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen termijnen"

"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a observar"

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

"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Peter Jablonský, nar. 05.
08. 1955, bytom A. Hlinku 2556/27, 960 01 Zvolen, IČO: 14086841 („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok
dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 3OdK/290/2017 zo dňa 26.10.2017, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 210/2017 dňa 03.11.2017, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr.
Natália Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

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

301

Obchodný vestník 215/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2017

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

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

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
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ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)

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

According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt: Peter Jablonský, nar. 05. 08. 1955, bytom A. Hlinku 2556/27, 960 01 Zvolen, IČO: 14 086 841, is
our responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No. 3OdK/290/2017,
dated 26.10.2017, it was published in the Commercial bulletin No. 210/2017 from 03.11.2017, proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Natália Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01
Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.

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

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

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

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
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proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.

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

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.

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

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

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

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

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

Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
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Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.

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

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

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

K037576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jablonský Peter, 05.08.1955
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 2556/27, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 086 841
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/290/2017 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/290/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Peter Jablonský, nar. 05. 08. 1955, bytom A. Hlinku 2556/27, 960 01 Zvolen, IČO: 14 086 841, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 3OdK/290/2017, týmto podľa § 32
ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky, č. ú.: IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622 7276. V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32
ods. 3, 5 a 7 ZKR:
§
167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§
(3) Pohľadávku možno poprieť

32
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a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K037577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Séleš Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chvalová 62, 982 62 Gemerská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/173/2017 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/173/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca dlžníka:
Slavomír Séleš, nar.: 09.12.1974, Chvalová 62, 982 62 Gemerská Ves týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Slavomír Séleš, nar.: 09.12.1974, Chvalová 62, 982 62
Gemerská Ves, k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
Ing. Mrg. Denisa Dukátová, správca
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K037578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švihla Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 60/4 60/4, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/76/2017 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/76/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 22.06.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Ondrej Švihla, nar. 09.08.1969, trvale bytom Sládkovičova 60/4, 050 01 Revúca, (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený: Ing. Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič,, zn. správcu: S 1530 (ďalej
len ,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 06.11.2017 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenenom na majetok dlžníka: Ondrej Švihla, nar. 09.08.1969, trvale bytom Sládkovičova 60/4, 050 01
Revúca
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.
S úctou
Ing. Naďa Bôžiková

K037579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szolnoky Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská cesta 3557/25 3557/25, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/114/2017 S1530
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/114/2017
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 11.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ivan
Szolnoky, nar. 11.12.1965, trvale bytom Majerská cesta 3557/25, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno Ivan
Szolnoky – BB TRUCK, s miestom podnikania Poľná 905/76, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 17908612, (ďalej len
„Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: Ing. Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič,, zn.
správcu: S 1530 (ďalej len ,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 06.11.2017 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenenom na majetok dlžníka: Ivan Szolnoky, nar. 11.12.1965, trvale bytom Majerská cesta 3557/25, 974 01
Banská Bystrica, obchodné meno Ivan Szolnoky – BB TRUCK, s miestom podnikania Poľná 905/76, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 17908612.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.
S úctou
Ing. Naďa Bôžiková

K037580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olách Adrijan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Zlievce 96 96, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/69/2017 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/69/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 21.06.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Adrijan Olách, nar. 21.05.1973 trvale bytom Malé Zlievce 96, 991 22 Bušince, obchodné meno Adrijan Olách ADSTAV, so sídlom Malé Zlievce 96, 991 22 Bušince, IČO:43 578 268, (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžníka bol ustanovený: Ing. Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič,, zn. správcu: S 1530 (ďalej len
,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 06.11.2017 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenenom na majetok dlžníka: Adrijan Olách, nar. 21.05.1973 trvale bytom Malé Zlievce 96, 991 22 Bušince,
obchodné meno Adrijan Olách AD-STAV, so sídlom Malé Zlievce 96, 991 22 Bušince, IČO:43 578 268.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.
S úctou
Ing. Naďa Bôžiková

K037581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anderková Danka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mokrá Lúka 6 6, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/46/2017 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/46/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 04.09.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Danka
Anderková, nar. 03.12.1978, trvale bytom Mokrá Lúka 6, 050 01 Revúca, (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený: Ing. Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič,, zn. správcu: S 1530 (ďalej len
,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 06.11.2017 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenenom na majetok dlžníka: Danka Anderková, nar. 03.12.1978, trvale bytom Mokrá Lúka 6, 050 01
Revúca.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
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166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.
S úctou
Ing. Naďa Bôžiková

K037582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sélešová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chvalová 62 62, 982 62 Gemerská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/258/2017 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/258/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 11.09.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Denisa Sélešová, nar. 27.10.1976, trvale bytom Chvalová 62, 982 62 Gemerská Ves, (ďalej len „Dlžník “) a do
funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: Ing. Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič,, zn. správcu: S 1530
(ďalej len ,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 06.11.2017 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenenom na majetok dlžníka: Denisa Sélešová, nar. 27.10.1976, trvale bytom Chvalová 62, 982 62
Gemerská Ves.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
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nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.
S úctou
Ing. Naďa Bôžiková

K037583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Scarlett Hudecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 169, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/211/2017 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/211/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka – Scarlett Hudecová nar. 14.12.1967 , Štiavnické Bane 129, , 969 81 Štiavnické Bane, oznamuje
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00 hod
do 15,00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č.: 0908 925 291 .
Mgr. Dana Žlnková správca

K037584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová 1575/9, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/184/2017 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/184/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka – Peter Horváth, nar. 14.07.1954 , trvale bytom Tulipánová 1575/9, 986 01 Fiľakovo, oznamuje
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00 hod
do 15,00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č.: 0908 925 291 .
Mgr. Dana Žlnková správca
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K037585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ST OMEGA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 791
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2015 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
ST OMEGA s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO: 31 702 791, Nám. gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa
č. k.: 2R/1/2015 konaného dňa 23.10.2017
Miesto konania: Hotel Alexander, 086 31 Bardejovské Kúpele
Dátum a čas konania: 23.10.2017 o 11:16 hod
Prítomní: (v zmysle Prezenčnej listiny zo schôdze veriteľov):
1. člen veriteľského výboru: OTP Banka Slovensko, a.s.
2. člen veriteľského výboru: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
3. člen veriteľského výboru: Prima banka Slovensko, a.s.
Správca: PERSPECTA Recovery, k. s., zastúpená komplementárom Ing. Jozef Jagerský
Označenie konkurzného konania: 2R/1/2015, Okresný súd Prešov

Z celkového počtu: 3 členov veriteľského výboru sa na zasadnutí veriteľského výboru zvoleného na
predchádzajúcej schôdzi veriteľov zo dňa 23.10.2017 zúčastnili 3 veritelia.
Program
Bod 1. Otvorenie schôdze veriteľského výboru
Správca Ing. Jozef Jagerský, komplementár správcu PERSPECTA Recovery, k.s. otvoril zasadnutie veriteľského
výboru a vyzval prítomných účastníkov, aby sa preukázali riadne udelenou plnou mocou na zastupovanie
veriteľov na zasadnutiach veriteľského výboru a na hlasovanie a prijímanie uznesení.
Správca skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sa na ňom zúčastnili 3 z celkového počtu
3 členov. Následne sa pristúpilo k druhému bodu programu, a to k voľbe predsedu veriteľského výboru.
Bod 2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Predseda VV podal návrh na voľbu veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s. za predsedu veriteľského výboru a
navrhol hlasovať o prijatí návrhu.
Následne všetci prítomní členovia veriteľského výboru pristúpili k hlasovaniu:
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za: 0 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 3 hlasy
Veriteľský výbor prijal Uznesenie č. 1:
Veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s. nebol zvolený za predsedu veriteľského výboru.

Predseda VV podal návrh na voľbu veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za predsedu
veriteľského výboru a navrhol hlasovať o prijatí návrhu.
Následne všetci prítomní členovia veriteľského výboru pristúpili k hlasovaniu:
za:1 hlas (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.), proti: 0 hlasov, zdržal sa: 2 hlasy
Veriteľský výbor prijal Uznesenie č.2:
Veriteľ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nebol zvolený za predsedu veriteľského výboru.

Predseda VV podal návrh na voľbu veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s za predsedu veriteľského výboru a
navrhol hlasovať o prijatí návrhu.
Následne všetci prítomní členovia veriteľského výboru pristúpili k hlasovaniu:
za:2 hlasy, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 1 hlas (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.),
Veriteľský výbor prijal Uznesenie č.3:
Veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s bol zvolený za predsedu veriteľského výboru.

Predsedajúci schôdze veriteľského výboru, správca Ing. Jozef Jagerský, komplementár správcu PERSPECTA
Recovery, k.s odovzdal predsedníctvo nad schôdzou veriteľského výboru novozvolenému predsedovi veriteľského
výboru.

Bod 3.: Záver
Prítomní členovia veriteľského výboru si odovzdali vzájomné kontakty a dohodli sa na tom, že stretnutie
veriteľského výboru sa bude uskutočňovať podľa potreby členov veriteľského výboru, alebo na požiadanie
správcu. Predseda VV sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí veriteľského výboru ukončil ho o 11:20
hod.

PERSPECTA Recovery, k.s.

Prima banka Slovensko, a.s.

správca konkurznej podstaty úpadcu

predseda veriteľského výboru

K037586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Lenka Cápayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Allendého 70, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
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Sídlo správcu:
Alžbetina 416/30, 080 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/78/2017 S 1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/78/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 1OdK/78/2017 zo dňa 04.08.2017 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka:
Bc. Lenka Cápayová, nar. 03. 03. 1982, bytom Allendého 70, 059 51 Poprad - Matejovce, Slovenská republika,
zastúpený Centrom právnej pomoci – kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Vlasta Bc. Lenka Cápayová, nar. 03. 03. 1982, bytom Allendého 70,
059 51 Poprad - Matejovce, Slovenská republika, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň mi
uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 153/2017 dňa 10.08.2017, pričom v zmysle §
199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 11.08.2017.
Správca, JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, značka správcu S 1423, zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Na základe uvedených skutočností správca oznamuje, že v
zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Bc. Lenka Cápayová, nar. 03. 03. 1982, bytom Allendého 70, 059
51 Poprad - Matejovce, Slovenská republika, 080 01 Prešov, sa končí.
Na základe Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník nevlastní
žiaden majetok, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.
1OdK/78/2017 zo dňa 04.08.2017, na majetok dlžníka: Bc. Lenka Cápayová, nar. 03. 03. 1982, bytom Allendého
70, 059 51 Poprad - Matejovce, Slovenská republika, zrušuje.

V Poprade, dňa 06.11.2017

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K037587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Semančíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tyršova 1709/18, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/110/2017 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/110/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Mária Semančíková, nar. 04.02.1954, trvale bytom Tyršová 1709/18, 066 01
Humenné, zastúpený Centrom právnej pomoci – kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k. 1OdK/110/2017 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje
číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to bankový účet
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK69 0900 0000 0004 62674405.
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V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Daniel Fink, správca

K037588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Venglarčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široká 1841/39, 058 01 Poprad Veľká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.4.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/99/2017 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/99/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Eva Venglarčíková, nar. 08.04.1950, bytom Široká 1841/39, 058 01 Poprad
Veľká, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k. 3OdK/99/2017 týmto v súlade s § 32 ods.
7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a
to bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK69 0900 0000 0004 62674405.
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.
JUDr. Daniel Fink, správca

K037589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivo Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tyršová 1708/12, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/56/2017-S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/56/2017
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

315

Obchodný vestník 215/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2017

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok navrhovateľa Ivo Horváth, nar. 11.08.1971, bytom Tyršová 1708/12, 066
01 Humenné,, vedenej na Okresnom súde Prešov pod č.k. 3OdK/56/2017 týmto v zmysle ust. § 167 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného
dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Ivo Horváth, nar. 11.08.1971, bytom Tyršová 1708/12, 066 01 Humenné,
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167 ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje,

JUDr. Vladimír Šatník, správca.

K037590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Petro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 4, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/72/2017- S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/72/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok navrhovateľa Marián Petro, nar. 02.08.1975, Tomášikova 4, 080 01
Prešov, vedenej na Okresnom súde Prešov pod č.k. 1OdK/72/2017 týmto v zmysle ust. § 167 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že konkurznú
podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz na majetok dlžníka Marián Petro, nar. 02.08.1975, Tomášikova 4, 080 01 Prešov, končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku o tom, že konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167 ods. 1 ZKR konkurz zrušuje,

JUDr. Vladimír Šatník, správca.

K037591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SEXTETO s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárska 2740, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 462 012
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/24/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/24/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: SEXTETO s.r.o. v
konkurze, so sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina, IČO: 36 462 012 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto
oznamuje opravu zjavných chýb v písaní pôvodného správcu v súpise majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, IČO: 35
776 005, týkajúcu výmery pozemkov zapísaných v predmetnom súpise ako aj súpisovej hodnoty
jednotlivých súpisových zložiek, pričom správne má znieť:

Nehnuteľný majetok – pozemky zapísané na Liste vlastníctva č. 2190, nachádzajúce sa v okrese
Michalovce, obci Nacina Ves, Katastrálne územie Nacina Ves:

Číslo parcely
1082/1
1082/4
1113/1
1113/7
1113/8
1113/9
1406/5
1406/6

Druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
orná pôda
orná pôda

Výmera v m2
359
488
282
90
50
67
728
2009

Číslo listu vlastníctva
2190
2190
2190
2190
2190
2190
2190
2190

Súpisová hodnota v €
10 770,00 €
14 640,00 €
8 460,00 €
2700,00 €
1500,00 €
2010,00 €
1 892,80 €
5 223,40 €

V Prešove, dňa 07.11.2017
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu

K037592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Plavnická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 284/28, 065 44 Plaveč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1966
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/83/2017/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/83/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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 Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Helena Plavnická,
bytom: Popradská 284/28, 065 44 Plaveč, nar. 02.11.1966 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia §
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 zapísala do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovného veriteľa (ktorého
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prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ: Intrum Justitia Slovakia s.r.o
So sídlom: Mýtna 48, 810 00 Bratislava
IČO: 35 831 154

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

1 304,69 €
1
30.10.2017
Neuplatnené
2/I-1
02.11.2017

V Prešove, dňa 07.11.2017
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k. s. - správca Dlžníka

K037593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Semančíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tyršova 1709/18, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/110/2017 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/110/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Mária Semančíková, nar. 04.02.1954, trvale bytom Tyršová 1709/18, 066 01
Humenné, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 1OdK/110/2017 týmto v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že
zapísal prihlásenú pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok od
veriteľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, SR, IČO: 35 792 752. Celková prihlásená suma
4.288,44 Eur.
V Humennom dňa 6.11.2017
JUDr. Daniel Fink, správca
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K037594
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jana Čepčeková, S 1308, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné(ďalej len „Správca“),
správca dlžníka: Branislav Sýkora, nar. 23.11.1979, bytom Matejovská 3227/44, 058 01 Poprad (ďalej aj ako len
„Dlžník“) týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na predaj
hnuteľného majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Tretie
Predmet speňažovania: hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v
Obchodnom vestníku SR č. 190/2017 dňa 05.10.2017, a to súpisová zložka majetku:
Číslo súpisovej Dôvod
zápisu
zložky
súpisu majetku
1.

do Dátum zápisu do súpisu Popis
hnuteľnej
veci, Spoluvlastnícky
majetku
výrobné číslo
(zlomok) Dlžníka
Telefón
Sony
Xperia,
§ 167h ods. 1 ZKR
02.10.2017
1/1
YT9102UMX1

podiel Súpisová
hodnota v €
35,-

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 do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca -fyzická osoba je
povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca - právnická osoba je povinný
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu - fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) záujemcu - právnickej osoby. Ako variabilný symbol uviesť 1792017.
Číslo bankového účtu: SK96 7500 0000 0040 2503 2621
Ohliadka: ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: jana.cepcekova@gmail
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných
vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
veriteľ na svoje náklady.
JUDr. Jana Čepčeková, správca
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K037595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Venglarčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široká 1841/39, 058 01 Poprad Veľká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.4.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/99/2017 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/99/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Eva Venglarčíková, nar. 08.04.1950, bytom Široká 1841/39, 058 01 Poprad
Veľká, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 3OdK/99//2017 týmto v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že
zapísal prihlásenú pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok od
veriteľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, SR, IČO: 35 792 752. Celková prihlásená suma
684,06 Eur.
V Humennom dňa 6.11.2017
JUDr. Daniel Fink, správca

K037596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Čabala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tisinec 100, 091 01 Tisinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
d 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/84/2017 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/84/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu , že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty dlžníka : Jaroslav Čabala, nar. 24.03.1969, bytom 091 01 Tisinec 100, 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. Jaroslava Oravcová, správca
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K037597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Ščuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábovce 258, 059 12 Švábovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/153/2017 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/153/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu.
V súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ako ustanovená správkyňa konkurznej podstaty dlžníka:
Ladislav Ščuka, nar. 03.11.1974, trvale bytom 059 12 Švábovce 258,
v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 1OdK/153/2017, týmto oznamujem, že súd, účastníci
konania (dlžník, veritelia, ktorí si v konkurze spôsobom ustanoveným zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásili svoje pohľadávky), ich zástupcovia,
orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis, majú právo nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov v sume 0,17-€ sú účastníci konania tiež oprávnení žiadať,
aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V uvedenom konkurze je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Terchovská
30, 080 01 Prešov, v bežných pracovných dňoch v týchto úradných hodinách:
Pondelok od 13:00 hod. do 19:00 hod.
Utorok od 07:00 hod. do 13:00 hod.
Streda od 07:00 hod. do 13:00 hod.
Štvrtok od 13:00 hod. do 19:00 hod.
Piatok od 07:00 hod. do 13:00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na adrese kancelárie správcu, alebo
telefonicky na t. č.: +421 908 49 45 41, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: slavikzuzana58@gmail.com

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
správca
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K037598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAV-MI, spol. s r.o., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 417/159, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 896 987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2017 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

1K/11/2017
S815
Zápisnica
z prvého zasadnutia veriteľského výboru
konaného dňa 07.11.2017 so začiatkom o 11.00 hod. v kancelárii správcu.
vo veci úpadcu STAV-MI, spol. s r.o., so sídlom Hlavná 417/159, Sečovská Polianka
IČO: 43 896 987
Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. Blažej Hrubovský, Karpatské nám. 10/7770,
2. B-Trade plus, s.r.o., Karpatské nám. 10/7770 Bratislava
3. CORONA GROUP, s.r.o., Karpatské nám. 10/7770, Bratislava
Program:
1/ Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru
2/ Voľba predsedu veriteľského výboru
3/ Rôzne
4/ Záver
K bodu 1/ programu
Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal a otvoril správca JUDr. Marta Maruniaková, ktorá konštatovala, že
veriteľský výbor je uznášaniaschopný nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia. Zasadnutie veriteľského výboru
sa koná bezprostredne po skončení prvej schôdze veriteľov.
K bodu 2/ programu
Veriteľ CORONA GROUP, s.r.o.navrhol za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru Blažej
Hrubovský. O tomto návrhu prebehlo hlasovanie takto:
Blažej Hrubovský

za

B-Trade plus, s.r.o., Karpatské nám. 10/7770 Bratislava

za

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

322

Obchodný vestník 215/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

CORONA GROUP, s.r.o.

Deň vydania: 10.11.2017

za

Výsledok Hlasovania: za 3 hlasy ( 100%)
proti 0 hlasov
zdržal sa 0 hlasov
Uznesenie č. 1:

Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený člen veriteľského výboru Blažej Hrubovský, Karpatské nám.
10/7770, 831 06 Bratislava

K bodu 3/ programu
V tomto bode programu bolo dohodnuté, že správca bude komunikovať s veriteľským výborom elektronicky
formou e-mailu.
Na záver správca a predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie veriteľského
výboru ukončil.
Predseda veriteľského výboru, JUDr. Marta Maruniaková

K037599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Sabolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kopaninou 3/864, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Schválený konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov
Nezabezpečení veritelia v konečnom rozvrhu výťažku budú uspokojení takto:
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1. Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35 923 130, Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok,
pohľadávka prihlásená prihláškou č. 1 podľa zoznamu pohľadávok
vo výške:

3 067,84 Eur

zistené:

3 067,84 Eur

rozsah uspokojenia: 114,41 Eur

2. Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140, Michalská 18, 815 63 Bratislava,
pohľadávky prihlásené prihláškami č. 2 - 4 podľa zoznamu pohľadávok
vo výške:

13 554,22 Eur

zistené:

13 554,22 Eur

rozsah uspokojenia:

505,49 Eur

3. Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
(pôvodne

Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov)

pohľadávka prihlásená prihláškou č. 5 podľa zoznamu pohľadávok
vo výške:

145,33 Eur

zistené:

145,33 Eur

rozsah uspokojenia: 5,42 Eur

4. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava,
pohľadávky prihlásené prihláškami č. 6 - 9 podľa zoznamu pohľadávok
vo výške:

616,02 Eur

zistené:

616,02 Eur

rozsah uspokojenia: 22,97 Eur

5. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava,
pohľadávky prihlásené prihláškami č. 10 - 14 podľa zoznamu pohľadávok
vo výške:

389,18 Eur

zistené:

389,18 Eur
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rozsah uspokojenia: 14,51 Eur

6. POHOTOVOSŤ s. r. o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
pohľadávka prihlásená prihláškou č. 15 podľa zoznamu pohľadávok
vo výške:

2 218,92 Eur

zistené:

2 218,92 Eur

rozsah uspokojenia: 82,75 Eur

7. CETELEM SLOVENSKO a. s., IČO: 35 787 783, Panenská 7, Bratislava,
pohľadávka prihlásená prihláškou č. 16 podľa zoznamu pohľadávok
vo výške:

126,26 Eur

zistené:

126,26 Eur

rozsah uspokojenia: 4,71 Eur

8. PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., IČO: 35 792 752, Pribinova 25, Bratislava,
pohľadávky prihlásené prihláškami č. 17,18 podľa zoznamu pohľadávok
vo výške:

21 861,23 Eur

zistené:

19 860,09 Eur

rozsah uspokojenia: 740,66 Eur

9. Slovenská kancelária poisťovateľov, IČO: 36 062 235, Trnavská cesta 82, Bratislava
pohľadávka prihlásená prihláškou č. 19 podľa zoznamu pohľadávok
vo výške:

1 007,32 Eur

zistené:

1 007,32 Eur

rozsah uspokojenia: 37,57 Eur

Správca vyzýva nezabezpečených veriteľov, aby bezodkladne elektronicky oznámili na e-mailovú adresu
správcu: surma@stonline.sk bankové spojenie a platobné údaje, na ktoré má správca poukázať
uspokojenie ich pohľadávok.
V Prešove, dňa 07.11.2017
JUDr. Ján Surma, správca
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K037600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Grešáka 3558/27, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/92/2017 S 1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/92/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Helena Siváková , nar. 01.01.1974, bytom J. Grešáka 3558/27,
085 01 Bardejov, týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania, že v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR bola do
zoznamu pohľadávok zapísaná pod číslom 92/5/2017 pohľadávka veriteľa Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Mýtna
48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 831 154, ktorou veriteľ prihlasuje pohľadávku: poradové č. 1 v celkovej sume
7.733,79 Eur. Prihláška pohľadávky por. číslo 1 zo dňa 03.11.2017, bola doručená do kancelárie správcu v
jednom vyhotovení, vrátane 5 príloh, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, dňa 06.11.2017. (Ing. Marta
Prigancová, správca)

K037601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BENE Pharma s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 830 208
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2017 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy
JUDr. Ján Bodnár, správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu S1714, týmto v
zmysle ustanovenia § 163 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") oznamuje, že v zmysle záväznej časti
reštrukturalizačného plánu obchodnej spoločnosti BENE Pharma s.r.o., so sídlom: Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov,
IČO: 36 830 208 (ďalej len „Reštrukturalizačný plán"), ktorý bol potvrdený uznesením Okresného súdu Prešov, sp.
zn. 2R/1/2017 zo dňa 27.10.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 211/2017 dňa 06.11.2017, sa nad
dlžníkom zavádza dozorná správa.
Subjekt podliehajúci dozornej správe: BENE Pharma s.r.o., so sídlom: Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, IČO: 36
830 208, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 34367/P (ďalej len
„Subjekt podliehajúci dozornej správe ").
Dozorný správca: JUDr. Ján Bodnár, správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou správcu
S1714 (ďalej len „Dozorný správca").
Podľa ustanovenia § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku. Podľa ustanovenia § 165 ods. 1 a 2 ZKR po úplnom splnení plánu dozorný správca
bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku oznam o ukončení dozornej správy, pričom zverejnením oznamu o
ukončení dozornej správy zanikajú účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu. Účinky dozornej správy
a funkcia dozorného správcu zanikajú tiež vyhlásením konkurzu.
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Právne úkony podliehajúce súhlasu Dozorného správcu: Súhlasu Dozorného správcu v zmysle záväznej časti
Reštrukturalizačného plánu podliehajú nasledovné právne úkony Dlžníka:
1.
2.
3.
4.
5.

urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.

POUČENIE: V zmysle ustanovenia § 163 ods. 3 ZKR odporovať možno tým právnym úkonom, ktoré osoba
podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu dozorného správcu. Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí
právny úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však
možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej
správe vyhlásený konkurz.
V Košiciach, dňa 07.11.2017
JUDr. Ján Bodnár, správca

K037602
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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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 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 UniCredit Bank Czeh Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK90 1111 0000 0010
9032 9030, BIC: UNCRSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 2, 3, 5 a 7 ZKR:

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

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

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

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca 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.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K037603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanč Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zariadenie pre seniorov - DSS Demjata 261, 082 13 Tulčík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/99/2017 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/99/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu Ján Hanč, nar. 23.12.1967, trvale bytom 085 01 Bardejov, toho
času Zariadenie pre seniorov a DSS Demjata č. 261, 082 13 Tulčík, konkurzné konanie vedené OS Prešov pod
sp. zn. 1OdK/99/2017, týmto v súlade s ust. § 167j v spojení s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis
všeobecnej podstaty majetku úpadcu:
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Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu
Celková suma: 500,- EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR
Deň zapísania majetku: 07.11.2017
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR

V Prešove dňa 07.11.2017
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K037604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údenárska 5176/11, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/21/2017 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/21/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako správca majetku úpadcu Ľubomíra Tomáša, nar. 19.12.1961, bytom
Údenárska 5176/11, 080 01 Prešov, Slovensko, ustanovený do funkcie uznesením Okresného súdu Prešov č. k.
3OdK/21/2017 zo dňa 20.06.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2017, zverejnené v obchodnom
vestníku č. 121/2017 pod K014516 zo dňa 26.06.2017, ktorým bol vyhlásený konkurz, týmto podľa § 167n ods.
1) v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasujem
verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľného majetku, tvoriaceho oddelenú podstatu, publikovaný v
Obchodnom vestníku č. 167/2017 zo dňa 31.08.2017 a to:
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ na pozemku parcely registra E KN číslo 1763/5, orná pôda o výmere 4
755 m2, evidovaný na LV č. 13091, pre katastrálne územie Prešov, obec Prešov, okres Prešov
Správca týmto verejne vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných cenových ponúk a to do 10 dní odo
dňa zverejnenia tejto výzvy v obchodnom vestníku.
I. Súťažná ponuka záujemcu musí obsahovať :
1) Označenie záujemcu
a) U právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ,
označenie osoby oprávnenej konať, telefonický kontakt na záujemcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) U fyzickej osoby nepodnikateľa: Meno a priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum
narodenia a rodné číslo, štátnu príslušnosť spolu s písomným súhlasom na spracovanie osobných
údajov dotknutej osoby, telefonický kontakt na záujemcu.
2) Ponúkanú kúpnu cenu v eurách
II. Podmienky verejného ponukového konania
1. Súťažné ponuky doručia navrhovatelia písomne v zalepenej obálke označenej spätnou adresou
navrhovateľa v termíne do 10 dní od zverejnenia výzvy v obchodnom vestníku na adresu: JUDr. Peter
Novosad, LL.M., Masarykova 16, 080 01 Prešov, s vyznačením na obálke: „ SÚŤAŽ – 3OdK/21/2017 –
NEOTVÁRAŤ ! “
2. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to na
bankový účet, ktorý mu za týmto účelom poskytne správca po vyžiadaní. Záloha musí byť zložená do 15
dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Ak záloha nebude zložená riadne (v plnej výške) a včas (v lehote),
na súťažnú ponuku záujemcu sa neprihliada.
3. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny,
4. Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
5. V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzve správca záujemcu na jej
doplnenie,
6. V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí ponuky (ponúkaná kúpna cena a údaje o
záujemcovi) správca na túto neprihliadne,
7. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky
predložené ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet
ponukového konania,
8. V prípade ak úspešný záujemca nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy po tom, čo ho na to vyzval
správca, je správca oprávnený z poskytnutej zálohy ponechať 25 % ako pokutu za zmarenie ponukového
konania, ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Zvyšok zálohy správca vráti záujemcovi, ktorý
zmaril uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Pre bližšie informácie majú záujemcovia možnosť obrátiť sa na správcu JUDr. Petra Novosada, LL.M. telefonicky:
0908 377 301 alebo mailom: info@akpn.sk
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K037605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Dendisová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široké 290, 082 37 Široké
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/128/2017 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/128/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Zuzana Dendisová, nar.
13.12.1964, bytom 082 37 Široké 290, SR, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu
Prešov, spisová značka : 3OdK/128/2017-34 zo dňa 11.10.2017 v Obchodnom vestníku č. 199/2017 dňa
18.10.2017 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Marek Gula.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
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Zuzana Dendisová, born 13.12.1964, 082 37 Široké 290, Slovak Republic, our duty si to inform you, that District
Court in Prešov, No. 3OdK/128/2017-34 on the 11.10.2017 and promulgated in the Commercial bulletin No.
199/2017 from 18.10.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Marek
Gula as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth 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 truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied 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 published the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequencce 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).
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§) 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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 creditor 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.

K037606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Dendisová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široké 290, 082 37 Široké
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/128/2017 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/128/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Zuzana Dendisová, nar.
13.12.1964, bytom 082 37 Široké 290, SR (ďalej len „úpadca“), v zmysle § 85 ods. 2 zák. 7/2005 Z. z. oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese:
Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na adresu kancelárie
správcu, príp. mailom na adresu spravca.gula@gmail.com.

K037607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Dendisová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široké 290, 082 37 Široké
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/128/2017 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/128/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Zuzana Dendisová, nar.
13.12.1964, bytom 082 37 Široké 290, SR, (ďalej len „úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm.
b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom,
ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške
350,- eur sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK3811110000001012651008, SWIFT: UNCRSKBX. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom
účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

K037608
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:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"
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(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“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(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“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Vám oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2OdK/153/2017 zo dňa 25.10.2017, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ing. Marko Mihok, nar. 01.05.1963, trvale bytom Hlavná 125/36, 082 32 Svinia, Slovenská
republika, a zároveň do funkcie správcu bola ustanovená Ing. Marta Prigancová, sídlo kancelárie Zámočnícka
165/3, 068 01 Medzilaborce, Slovenská republika. Uvedené Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku
SR č.: OV 208/2017 dňa 31.10.2017. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 2OdK/153/2017, dated on 25th October 2017 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets:
Ing. Marko Mihok, nar. 01.05.1963, trvale bytom Hlavná 125/36, 082 32 Svinia, Slovak Republic, and
appointed us as the truste Ing. Marta Prigancová, with the registered office Zámočnícka 165/3, 068 01
Medzilaborce, the Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 208/2017
dated on 31th October 2017. This resolution of the District Court Prešov.
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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 Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Ing. Marta
Prigancová, sídlo kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, 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 dlžníka, 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 dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
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 trustee to the address
Ing. Marta Prigancová, with the registered office Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, 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 lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
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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 trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does 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.
V / In Medzilaborce, dňa / on 06th November 2017
Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka / Debtor´s trustee

K037609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Výhonský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močarmany 161, 082 53 Petrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/131/2017 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/131/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“
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(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“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(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“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Vám oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 1OdK/131/2017 zo dňa 02.10.2017, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Radoslav Výhonský, nar. 07.09.1968, Močarmany 161, 082 53 Petrovany, Slovenská republika,
a zároveň do funkcie správcu bola ustanovená Ing. Marta Prigancová, sídlo kancelárie Zámočnícka 165/3, 068
01 Medzilaborce, Slovenská republika. Uvedené Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV
192/2017 dňa 09.10.2017. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 1OdK/131/2017, dated on 2th October 2017 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets:
Radoslav Výhonský, born. 07.09.1968, adress: Močarmany 161, 082 53 Petrovany, Slovak Republic, and
appointed us as the truste Ing. Marta Prigancová, with the registered office Zámočnícka 165/3, 068 01
Medzilaborce, the Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 192/2017
dated on 09th October 2017. This resolution of the District Court Prešov.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
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od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Ing. Marta
Prigancová, sídlo kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, 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 dlžníka, 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 dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
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 trustee to the address
Ing. Marta Prigancová, with the registered office Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, 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 lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a 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.
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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 trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does 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.
V / In Medzilaborce, dňa / on 02th November 2017
Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka / Debtor´s trustee

K037610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rakocy Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Juh 1058/13, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/20/2017 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/20/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Dubjel, správca so sídlom kancelárie na ul. Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca majetku
úpadcu Pavol Rakocy, nar. 3.2.1979, trvale bytom Sídlisko Juh 1058/13, 093 01 Vranov nad Topľou, podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
Česká republika, IČO: 24 785 199, v celkovej sume 895,60 EUR
ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
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zoznamu pohľadávok.
V Prešove dňa 07.11.2017
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K037611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Onufer Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 542/50, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1976
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/67/2017 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/67/2017
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 Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Martin Onufer,
nar. 25.02.1976, bytom Fučíkova 542/50, 087 01 Giraltovce (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 Prešove, dňa 07.11.2017

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

K037612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kurečaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 222/7, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/151/2017 - S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/151/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka/úpadcu František Kurečaj, nar. 15.05.1961, trvale bytom Bardejovská 222/7,
087 01 Giraltovce v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov /ZoKR/ a § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o
správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov účastníkom konkurzného konania o z n a m u j e, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v sídle správcu na adrese: Jarkova 89, 080 01 Prešov v pracovných
dňoch - v úradných hodinách: 7 30 - 11 30 hod. a 13 00 - 15 00 hod.
Konkrétny termín nahliadnutia do správcovského spisu je vhodné so správcom vopred dohodnúť na tel. č.
0903021980.

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K037613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ferencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Mirošov 2, 090 01 Nižný Mirošov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/83/2017 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/83/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie ponukového konania
Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Anna Ferencová, nar. 31.03.1981, 090 01 Nižný Mirošov 2,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Prešov pod spisovou značkou 2OdK/83/2017, v súlade s
ustanovením § 167p v spojení s § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) týmto vyhlasuje ponukové konanie na
speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: Prvé
Predmet: Súpis všeobecnej podstaty, súpisová zložka majetku II., poradové čísla od 4. do čísla 6., zverejnený v
Obchodnom vestníku 210/2017 dňa 03.11.2017 pod podaním K036090:
Poradové číslo 4.: Motorová píla STIHL 211.
Poradové číslo 5.: Motorová kosačka s pojazdom. Záber 46 cm. Motor Hecht OHV 135 cm3, výkon 4,5 HP.
hmotnosť 32 kg .
Poradové číslo 6.: Mobilný telefón Samsung „y5“.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
2. Záujemca fyzická osoba k písomnej ponuke povinne priloží fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
3. 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 resp. názov právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK51 0200 0000 0034 9018 4159 (VÚB, a.s., Bratislava)
Obhliadka: Obhliadka sa dohodne vopred prostredníctvom e-mailu: marta.prigancova@centrum.sk
Poučenie: V súlade s ustanoveniami § 167p v spojení s § 167q ods. 3 ZKR správca týmto poučuje prípadných
záujemcov, že sa prihliadne iba na ponuky, pri ktorých záujemca zloží na účet správcu zálohu na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak
sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať
konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie
tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového
konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K037614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Lešinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravská 40, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1980
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/19/2015 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/19/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30K/19/2015 zo dňa 9. júna 2015, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 113/2015 dňa 16. júna 2015 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Martin Lešinský, bytom Moravská 40, 040 01 Košice, narodený 27. júna 1980 (ďalej len „úpadca“) (ďalej len
„uznesenie“). Uznesením sp. zn. 30K/19/2015 zo dňa 27.6.2017 ustanovil za správcu majetku úpadcu KRÁLIK &
PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. sídlom kancelárie správcu Metodova 3331/12, 080 01 Prešov,
značka správcu S1742.
Na základe záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu, ktorý bol správcovi majetku úpadcu udelený
zástupcom veriteľov dňa 25.11.2016 vyhlasujem 5. kolo verejného ponukového konania:
Vyhlasovateľ: KRÁLIK & PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca majetku úpadcu Martin
Lešinský, narodený 27. júna 1980, bytom Moravská 40, 040 01 Košice sídlom kancelárie správcu Metodova
3331/12, 080 01 Prešov na základe vyššie špecifikovaného záväzneho pokynu vyhlasuje 5. kolo verejného
ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejnením v OV
č. 32/2016 dňa 17.02.2016, ktorým je:
Typ súpisovej zložky majetku
peňažná pohľadávka
Dlžník
suma
mena právny dôvod
Ing. Peter Lešinský, Štúrová 17, 040
Preventívny regres -Platobný rozkaz Okresného súdu Košice I zo dňa 15.12.2016, sp.
23.075,31 Eur
01 Košice
zn.: 15C/423/2015

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnicke osoby bez obmedzenia.
2. Termín a miesto predkladania ponúk: Záujemca o odkúpenie uvedeného majetku musí doručiť správcovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením "Verejné ponukové konanie - konkurz- neotvárať" v lehote do
15 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku SR na adresu
kancelárie správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty do kancelárie správcu sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustit. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
3. Náležitosti ponuky: riadna indentifikácia majetku, ktorého predaj je predmetom verejného ponukového konania,
ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname majetku, označenie ponúkanej kúpnej ceny,
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, ktorým je kópia výpisu zo obchodného,
živnostenského alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia občianského
preukazu alebo rodného listu a doklad o zaplatení kúpnej ceny.
4. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie ponúkanej kúpnej ceny na
účet úpadcu vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank SK2511110000001029821018 Záväznú ponuku, ktorá
nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov alebo nebude záujemcom poukázaná ním
ponúkaná kúpna cena v lehote na predkladanie ponúk na uvedený účet úpadcu má právo správca odmietnúť a
neprihliadať na ňu. Správca vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
5. Úspešným bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň splní ostatné podmieky
ponukového konania, jeho ponuka nebude zo strany správcu odmietnutá a zástupca veriteľov schváli predaj
uvedeného majetku záujemcovi za ním ponúkanú kúpnu cenu.
6. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvárania obálok. Správca bude
informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Predaj majetku
schváli pred uzatvorením kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávok zástupca veriteľov . V
prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a po schválení zástupcom veriteľov
napriek tomu neuzatvorí zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny.
V Košiciach, dňa 02.11.2017
KRÁLIK & PARTNERS konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
JUDr. Ivana Križová Červenáková, komplementár

K037615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Dolanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 68, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/32OdK/50/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/50/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 32OdK/50/2017 JUDr. Jana Závodská, správca
navrhovateľa – dlžnika: Pavol Dolanský nar. 20.06.1975, bytom Železiarenská 68, 040 15 Košice, podľa ust. §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí 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

343

Obchodný vestník 215/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2017

V Košiciach dňa 07.11.2017
JUDr. Jana Závodská, správca

K037616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANTE spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 26, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 379 613
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/8/2017 S 1021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/8/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Vaško, správca, S 1021, so sídlom Szakkayho 1, 040 01 Košice oznamuje účastníkom konkurzného
konania voči úpadcovi KANTE spol. s.r.o., so sídlom Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 31 379 613, že nahliadať
do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie správcu v obvode Okresného súdu Košice I na adrese
Szakkayho 1, 040 01 Košice, každý pracovný deň v úradných hodinách od 8,00 hod. do 14,00 hod.

JUDr. Jozef Vaško, správca, v.r.

K037617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Polaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Juh Košice-Juh, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/62/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/62/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jana Koľveková, správca úpadcu: Ing.Ivan Polaško, narodený 23.09.1963, bytom: 040 01 Košice-Juh,
zastúpený: Centrom právnej pomoci, kancelária Košice, so sídlom Murgašova 3, 040 41 Košice týmto oznamuje,
že číslo účtu, na ktorý možno vložiť kauciu vo výške 350,-€( s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilný symbol) pri popretí pohľadávky veriteľom je :SK50 0900 0000 0004 4484 2946, vedený
v SLSP, a.s.
JUDr. Jana Koľveková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K037618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 576
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4/1234, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2013,S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov ako správca úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 225 576, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu
vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu.
Predmet ponukového konania: Predmetom ponukového konania je majetok úpadcu tvoriaci časť podniku
(obsahuje nehnuteľnosti, príslušenstvo, stroje a zariadenia).
Oddelená podstata tvorí:
4.) katastrálne územie Hurbanovo, na LV č. 1547 ako:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo výmera v m2 druh pozemku podiel vš. hodonota
2540/1 548 zastavané plochy a nádvoria 1/1 3 901,76 €
2541 1393 zastavané plochy a nádvoria 1/1 9 918,16 €
2542 1988 zastavané plochy a nádvoria 1/1 14 154,56 €

Všeobecná hodnota nehnuteľností stanovená znaleckým posudkom č. 15/2015 zo dňa 25.01.2015 znalkyňou Ing.
Zuzanou Kočkvičovou, Hurbanovo.

STAVBY

Súpisné číslo na parcele číslo druh stavby podiel vš. hodnota
1. 2541 výrobňa mäsových sp. 1/1 509 862,50 €
1372 2542 dom 1/1 12 408,22 €

Súčasti:
Všeobecná hodnota vypočítaná v rámci zlúčenej stavby
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- oplotenie (pred administratívnou časťou), dĺžka plotu 41 m, tech. hodnota 3 795,10,-€
- oplotenie (bariérové pri vstupe pre odberateľov), dĺžka plotu 20m, tech. hodnota 2 501,6,-€
- oplotenie (pri obchodnej jednotke), dĺžka plotu 10 m, tech. hodnota 1 231,83,-€
- oplotenie (pred domom), dĺžka plotu 63 m, technická hodnota 1 298,32,-€
- spevnené plochy zo zámkovej dlažby (chodníky pri vstupe do administratívy popri stavbe výrobne) parc. č. 2542,
tech. hodnota 477,13,-€
- spevnené plochy betónové (betónové plochy-dvor), parc. č. 2542,dvor, tech. hodnota 19 925,80,-€
Všetko v katastrálnom území Hurbanovo

Por. č. 28, inv.č. 20000045 Distribučný box – pult Hurbanovo v účtovnej evidencii od 31.12.2010 za OCS
6873,75€
VŠH = 1 412€
Oddelená podstata tvorí:

Por. č. 22, inv.č. nie je pridelené Piestová narážačka Schrofner v účtovnej evidencii od – nezistené za OCS
7794,46€
VŠH = 1802,-€

Por. č. 30, inv.č. 20000059 Vyškvarovací kotol v účtovnej evidencii od 12.9.2011 za OCS 41833,-€
VŠH = 6828,-€

Por. č. 31, inv.č. 20000060 Vyškvarovací kotol v účtovnej evidencii od 12.9.2011 za OCS 41833,-€
VŠH = 6828,-€
Všeobecná hodnota hnuteľných vecí stanovená znaleckým posudkom č. 2/2017 zo dňa 15.08.2017.

Oddelená podstata tvorí:
Hnuteľné veci umiestnené v prevádzke Hurbanovo:
Por.
č.

Inv.
č.

Názov

P. ks

r
/roky/

VŠH
/eur/

- rezačka mäsa RM – 3000 s výrobným číslom 2/2011
6

20000049

Rezačka mäsa RM3000

1

3,83

1838 €
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Rezačka mäsa RM3000

1

3,83

1838 €

- univerzálna miešačka mäsa M-3000s výrobným číslom 80001/2011
24*

20000050

Univerzálna miešačka mäsa MM3000

1

3,83

2814 €

- vysokorýchlostný kuter VK 200 GO s výrobný číslom 5/2011
1
*

20000051

Kuter SM200 VK200

1

3,83

12239 €

- výrobník šupinového ľadu s výkonom cca 100kg/24 hod. s výrobný číslom 02 GO/2011
23*

20000052

Výrobník šupinového ľadu

1

3,83

1598 €

- vákuová dvojkomorová balička typ VP-1000, TA-15/42 s výrobný číslom G06/2011
21
*

Vákuová dvojkomorová balička TA-15/42

1

4

720 €

- dva kusy Bubnovej masírovačky mäsa M – 1000 s výrobnými číslami 02/2011 a 03/2011
2
*
3
*

20000055

Mäsiarovačka mäsa M1000

1

3,83

1685 €

20000056

Mäsiarovačka mäsa M1000

1

3,83

1685 €

- varný kotol elektrický – 2 ks, objem 300 l, TY: PM91E370GN, 1 ks
4
*
5

20000057

Varný kotol VK 300EM

1

3,83

8108 €

20000058

Varný kotol VK 300EM

1

3,83

8108 €

*

- dva kusy výškvarných kotlov s výrobnými číslami VC 2772/10 a VC 2773/10
*30

20000059

Vyškvarovací kotol VK300EM

1

3,83

- dva kusy dvojvozíkovej udiarne MAUTING UKM 2002 s výrobnými číslami 2708/11
a 2702/2011,
7
*

20000061

Udiareň dvojvozíková UKM 2002 s prísluš.

1

3,83

12983 €
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1

3,83

12983 €

(pečenie, sušenie, údenie a varenie
- mikroprocesorové riadenie 99 programov
- výkon 1200-1600 kg/8 hodín
- plynový ohrev
- automatický čistiaci systém)

Deň registrácie zabezpečovacieho práva v poradovom čísle 7 a 8: 13.09.2011.
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé poradie

- montáž zariadenia (ťažko identifikovateľné)
38*

20000064

Montáž technologoického zariadenia

1

3,83

- mraziaci box 1,24
*32
33*

Mraziací box
Mraziací box

1
1

3,83
3,83

1241 €
4344 €

- zoznam zariadení technológie mraziaceho boxu 1,24:
kondenzačná jednotka, typ 44/2011, 1ks- rozvádzač, typ 13/2011, 1ks
ovládacia skrinka so zobrazovaním teploty, typ OCH/M 25/2011, 1ks
kondenzátor, typ súčasť KJ, 1ks
výparník – č.m. 1.50, Mraziareň -18 C / - 20 C, typ PM 240.64, 1ks

mraziaci box 1,37
zoznam zariadení technológie mraziaceho boxu 1,37:
kondenzačná jednotka, typ 43/2011, 1ks
rozvádzač, typ 14/2011, 1ks
ovládacia skrinka so zobrazovaním teploty, typ OCH/M 25/2011, 1ks
kondenzátor, typ súčasť KJ, 1ks
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výparník – č.m. 1.50, Mraziareň -18 C / - 20 C, typ PM 140.66, 1ks

Deň registrácie zabezpečovacieho práva 13.09.2011.
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé poradie

- chladiarenská technológia pozostáva:
Por.
č.

Inv.
č.

Názov

P. ks

r
/roky/

36*

20000062

Chladiarenská technológia

1

3,83

VŠH
/eur/
3829 €

združená kondenzačná jednotka, typ 46/2011, 1ks
rozvádzač, typ 12/2011, 1ks
ovládacia skrinka so zobrazovaním teploty (do 4st.), typ OCH/M 25/2011, 10ks
ovládacia skrinka so zobrazovaním teploty (nad 4st), typ OCH/M 25/2011, 5ks
kondenzátor, typ 10M00S011003211020000, 1ks
rekuperácia (ohrev TUV), typ 2H022061000-19/2010, 1ks
monitorovací systém, typ OCH/N 25/2011, 1ks
výparníky, typ: OCH/N 25/2011, 1ks

Všeobecná hodnota hnuteľných vecí stanovená znaleckým posudkom č. 2/2017 zo dňa 15.08.2017.

Zabezpečenie:
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva zo dňa 12.04.2013
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva zo dňa 13.09.2011
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva zo dňa 19.09.2011

Deň registrácie zabezpečovacieho práva 13.09.2011.
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Poradie zabezpečovacieho práva: v prvom poradí

Všeobecná podstata
katastrálne územie Hurbanovo na LV č. 3890 ako:
Súpisné číslo na parcele číslo druh stavby podiel vš. hodnota
1. 2540/2 obchod. ubyt. 1/1 87 445,56,-€
Parcely registra „C“ evidované v katastrálnej mape.
1. č. výmera druh podiel vš. hodnota
2540/2 338 zastavané plochy a nádvoria 1/1 2406,56,-€

Všeobecná hodnota vypočítaná v rámci zlúčenej stavby
- prípojka vody (s napojením na verejnú vodovodnú sieť mesta, cez vodomernú šachtu, ktorá je za plotom pri
vstupe do administratívy), parc. č. 2542, tech. hodota. 659,74,-€
- kanalizačná prípojka (celková dĺžka 25 m, popri objekte výrobne pri vstupe do administratívy), parc. č. 2542,
tech. hod. 1 447,61,- €
- elektrická prípojka (podzemná), parc. č. 2542, tech. hodnota 544,84,-€
- plynová prípojka ( z uličného rozvodu z r. 1996 od regulačnej stanice, ktorá je pred rodinným domom po objekt
výrobne) parc. č. 2542, tech. hodnota 277,05,-€
- vodomerná šachta (na pozemku pred hlavným vstupom do administratívy), parc. č. 2542, tech. hodnota 468,42,€
- studňa – kopaná (hĺbka 5m, priemer 1000 mm), technická hodnota 339,35 ,-€

Všetko v katastrálnom území Hurbanovo.

Hnuteľné veci nachádzajúce sa v prevádzke Hurbanovo:
Por.
č.

Inv.
č.

Názov

P. ks

r
/roky/

10
11
13
14
15
16
17
25
26
27
29

20000007
20000008
20000010
20000066
30000011
20000044
10000137
20000065
30000001
10000050
20000011

Umývačka udiarenských palíc bubnová UUP1
Narážačka HNDTMANN VF200
Zariadenie na umývanie prevádzky
Rezačka preklápačka
Rezačka mäsa RM1000
Parný kotol
Chladiarenské zariadenie
Sťahovačka slaniny
Vysokozdvižný vozík
Vysokozdvižný vozík
Majetok do 10 000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
súbor

6,5
6,5
6,5
5,5
5,25
4,5
13,5
5,5
14,5
5,5
6,5
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2. Podmienky ponukového konania:
1. Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie
uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000.
2. Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený
v UniCredit Bank Slovakia, a.s., č.ú SK47 1111 0000 0066 1582 0053. Za riadne a včas uhradenú
zábezpeku sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet úpadcu najneskôr v posledný deň
určený na doručovanie ponúk.
2.3 Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou za časť
podniku spolu v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponuka záujemcu môže byť považovaná za
úspešnú ponuku, len v prípade ak oprávnená osoba po oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou
cenou výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi odsúhlasí.
1. Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga,
správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní a začína
plynúť deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 10-ty deň
od zverejnenia o 15:30 hod. V prípade, že 10-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je
posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia
lehoty na prekladanie ponúk sa nebude považovať za riadne doručenú.
2. Podmienka predaja: en bloc (nie podľa jednotlivých položiek).
3. Náležitosti ponuky:
1. Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ
KONANIE sp. zn.: 30K/31/2013 DIOS Slovakia, s.r.o., IČO 36 225 576, Gemerská 3, 040 11 Košice,
3.2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
1. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
2. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
3. nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno,
priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu živnostenského,
prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného
registra spoločnosti nie staršiu ako 1 mesiac.
4. označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
5. návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,
6. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,
7. kontaktné údaje záujemcu
8. uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
9. Vyhodnotenie ponúk:
10. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
11. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.
12. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 sa neprihliada.
13. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
14. Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom najneskôr 10 deň po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku
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správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky
vyhodnotí, ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku, len v prípade, ak veriteľský výbor
po oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi
odsúhlasí.
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.
O skutočnostiach podľa bodu 4.6 ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu 4.1 až
4.5- vyhotoví správca úradný záznam.
Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj oprávnenú osobu a súd.
Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk a predchádzajúcom súhlase oprávnenej osoby
vyzvať záujemcu víťaza na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Ak záujemca po výzve správcu neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu najneskôr do 5 dní od tejto výzvy,
záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty a považuje sa za výťažok zo speňaženia
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
4.11. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K037619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Žigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrebendova 10, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/95/2017 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/95/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jana Koľveková, správca úpadcu: Monika Žigová, narodená 25.11.1981, bytom: Hrebendova 10, 040 11
Košice, zastúpený: Centrom právnej pomoci, kancelária Košice, so sídlom Murgašova 3, 040 41 Košice týmto
oznamuje, že číslo účtu, na ktorý možno vložiť kauciu vo výške 350,-€( s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilný symbol) pri popretí pohľadávky veriteľom je :SK50 0900 0000 0004 4484 2946, vedený
v SLSP, a.s.
JUDr. Jana Koľveková, správca

K037620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Miškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 379/21, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/35/2017 S1743
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
26OdK/35/2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
do zoznamu pohľadávok
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26OdK/35/2017 zo dňa 12. júla 2017 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Peter Miškovič, nar. 09.09.1982, bytom Obchodná 379/21, 076 64 Zemplínska Teplica, pričom
ma zároveň ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku SR dňa 19. júla 2017, v čiastke OV 137/2017.
JUDr. Tomáš Kališka, správca majetku úpadcu Peter Miškovič, nar. 09.09.1982, bytom Obchodná 379/21, 076 64
Zemplínska Teplica, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok zapísal nasledovnú pohľadávku veriteľa uplatnenú prihláškou doručenou správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ
Por. č. Poradie
Celková suma Dátum doručenia
Secapital S.á.r.L, sídlom 9 rue du Laboratoire L-1911, Luxemburg, IČO: B 108305 1
iná pohľadávka 644,21 €
6.11.2017

Poučenie:
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, 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 rozvrh 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.
V Košiciach, dňa 6. novembra 2017
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K037621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Petricsková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 260, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.6.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/66/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/66/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Morochovič, správca úpadcu Katarína Petricsková, narodená 24.6.1988, bytom Veľká Ida 260, 044
55 Veľká Ida, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR oznamujem, že ku dňu tohto zverejnenia nebol
zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť zaradený do súpisu všeobecnej podstaty. 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.
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JUDr. Martin Morochovič
správca

K037622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sopko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zichyho 7, 040 17 Košice Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/51/2017 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/51/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Žoldoš, správca majetku dlžníka Mgr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01
Košice, email: zoldosmail@gmail.com, konkurzné konanie vedené OS Košice I pod sp. zn. 31OdK/51/2017 týmto
v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v
uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
Mgr. Peter Žoldoš, správca

K037623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Petricsková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 260, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.6.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/66/2017 S1407
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/66/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martin Morochovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Katarína Petricsková, narodená 24.6.1988, bytom
Veľká Ida 260, 044 55 Veľká Ida, oznamuje v zmysle § 167l ods. 3 ZKR, že zapísal do zoznamu pohľadávok
nezabezpečené pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2, 82108 Bratislava,
IČO: 47258713
Celková prihlásená suma: 2076,15 €
JUDr. Martin Morochovič, správca
Katarína Petricsková
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K037624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Fazekašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budimír 58, 044 43 Budimír
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/64/2017 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/64/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová úpadcu: Zdenka Fazekašová, nar. 01.09.1963, bytom: Budimír 58,
044 43 Budimír, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Žižkova 6, 040 01 Košice, počas stránkových
hodín v dňoch Po – Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu zasielajte písomne na emailovú adresu office@ak-havlatova.sk alebo
telefonicky na tel. č. 055/6771044.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K037625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondejková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klokočov 103, 072 31 Klokočov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1954
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/41/2017 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/41/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Areko Group, k.s., správca dlžníka Mária Ondejková, Klokočov 103, 072 31 Klokočov, nar. 12.09.1954, vyhlasuje
2. kolo verejného ponukového konania na predaj obchodného podielu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty
pod č. 11., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 176/2017 zo dňa 14.09.2017.

1. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou.
2. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach s
nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz Mária Ondejková. – neotvárať!“ Na podávanie ponúk je
určených 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na
podávanie ponúk.
3. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je aspoň 50 % z ponúkanej ceny a musí byť
pripísaná na konkurzný účet, č. účtu 2924906557/1100, ktorý je vedený v Tatra banke, a.s., záujemcami
najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
4. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať predmet ponuky, peňažnú
sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny
a písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.
5. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do
5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu
prepadne uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty. Náklady spojené s vkladom
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša v plnej výške kupujúci.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár správcu

K037626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Fazekašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budimír 58, 044 43 Budimír
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/64/2017 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/64/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu Zdenka Fazekašová, nar.
01.09.1963, bytom: Budimír 58, 044 43 Budimír, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného
súdu Košice I., sp. zn. 30Odk/64/2017 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 210/2017 dňa 03.11.2017
vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the administrator of
bankrupt Zdenka Fazekašová, nar. 01.09.1963, bytom: Budimír 58, 044 43 Budimír, our duty is to inform you,
that District Court in Košice I., No. 30Odk/64/2017 and promulgated in the Commercial bulletin No. 210/2017 from
03.11.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Andrea Havlatova
Rajczyova as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l 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 administrator whereby it must be delivered to the
administrator 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).
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If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other 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 administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).

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

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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 administrator 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 administrator, 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).

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.

Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.

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

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca (administrator)

K037627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondejková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klokočov 103, 072 31 Klokočov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1954
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/41/2017 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/41/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Areko Group, k.s., správca dlžníka Mária Ondejková, Klokočov 103, 072 31 Klokočov, nar. 12.09.1954, vyhlasuje
2. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru nehnuteľných vecí - súpisových zložiek majetku
zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty pod č. 1. až 10., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
176/2017 zo dňa 14.09.2017.

1. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou.
2. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach s
nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz Mária Ondejková. – neotvárať!“ Na podávanie ponúk je
určených 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na
podávanie ponúk.
3. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je aspoň 50 % z ponúkanej ceny a musí byť
pripísaná na konkurzný účet, č. účtu 2924906557/1100, ktorý je vedený v Tatra banke, a.s., záujemcami
najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
4. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať predmet ponuky, peňažnú
sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny
a písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.
5. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do
5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu
prepadne uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty. Náklady spojené s vkladom
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša v plnej výške kupujúci.

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár správcu
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K037628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jegerovovo námestie 2, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/65/2017 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/65/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Vladimír Kotus úpadcu: Štefan Nagy, nar. 07.01.1981, bytom Jegerovovo námestie 2, 040 22
Košice oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Žižkova 6, 040 01 Košice, počas stránkových hodín v dňoch
Po – Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadanie do spisu zasielajte písomne na emailovú adresu office@ak-kotus.sk alebo telefonicky na tel. č.
055/6771044.
JUDr. Vladimír Kotus, správca

K037629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jegerovovo námestie 2, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/65/2017 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/65/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
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Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu Štefan Nagy, nar.
07.01.1981, bytom Jegerovovo námestie 2, 040 22 Košice, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením
Okresného súdu Košice I., sp. zn. 30Odk/65/2017 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 210/2017 dňa
03.11.2017 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Vladimir Kotus.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the administrator of
bankrupt Štefan Nagy, nar. 07.01.1981, bytom Jegerovovo námestie 2, 040 22 Košice, our duty is to inform
you, that District Court in Košice I., No. 30Odk/65/2017 and promulgated in the Commercial bulletin No. 210/2017
from 03.11.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Vladimir Kotus as
the administrator (the legal guardian of the bankrupt).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
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prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator 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 administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other 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 administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator 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
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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).

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses

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 administrator 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 administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
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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).

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.

Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.

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

JUDr. Vladimir Kotus, správca (administrator)

K037630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koutun Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uralská 13, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1990
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/49/2017 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/49/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca: HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, v konkurznom
konaní dlžníka: Martin Koutun, nar. 13.03.1990, bytom Uralská 13, 040 12 Košice (ďalej aj ako len „Dlžník“),
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov.

1. Predmet predaja

Predmetom speňažovania je Hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom vestníku SR č. OV 185/2017 zo dňa 28.09.2017, a to konkrétne súpisová zložka majetku s por.
č. : 1 – Hodinky G-SHOCK CASIO, v súpisovej hodnote 30,00 €.

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je vlastným odhadom správcu.

1. Podmienky I. kola verejného ponukového konania
V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať u správcu Dlžníka, t.j. spoločnosti HMG Recovery, k.s. prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na
adresu: tstefko@hmg.sk .

1. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
· Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: HMG Recovery, k.s., Alžbetina 41, 040 01 Košice, do 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je
kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR, v
ktorom bude výzva na predkladanie ponúk zverejnená), do 16.00 hod; Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať !
· Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., Alžbetina
41, 040 01 Košice, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným
textom: „I. kolo – verejné ponukové konanie – Martin Koutun – hnuteľný majetok – NEOTVÁRAŤ.“
· Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať presné vymedzenie každej súpisovej zložky o ktorej kúpu má
záujemca záujem osobitne a to v členení:
1) označenie súpisovej zložky majetku číslom ... ;
2) popis súpisovej zložky .....;
3) záujemcom navrhovaná kúpna cena pri každej súpisovej zložke osobitne ..... ;
·

·

·

Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na
predkladanie záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave
Tatra banka, a.s., číslo účtu: SK12 1100 0000 0029 4604 1996,
v. s. 13031990, v
poznámke uviesť: Martin Koutun, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v
ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného
ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho
záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade
právnických osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;

1. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do
5
pracovných dní otváranie obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania správca
upovedomí každého záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese správcu: tstefko@hmg.sk,
alebo samostatnou písomnou žiadosťou, doručenými správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
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záväzných ponúk.

1. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.

V prípade ak by došlo k situácii, že na konkrétnu súpisovú zložku budú do kancelárie správcu doručené viaceré
ponuky s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.

V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so
správcom právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je
oprávnený ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného
ponukového konania.

Verejné ponukové konanie iniciované správcom Dlžníka na speňažovanie majetku Dlžníka nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Prešove dňa 07.11.2017

JUDr. Tomáš Štefko
komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.
správca Dlžníka

K037631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarinová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kusín 92, 072 32 Kusín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1971
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/74/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/74/2017
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“
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(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
– Gabriela Jarinová, nar.: 22.08.1971, trvale bytom Kusín 92, 072 32 Kusín (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že
na majetok Dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 11.09.2017, sp. zn 31OdK/74/2017,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 177/2017 dňa 18.09.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bola
ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, značka
správcu: S1731 (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 Gabriela Jarinová, born on 22.08.1971, with permanent address at Kusín 92, 072 32 Kusín
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Košice I of
11.09.2017, ref. No. 31OdK/74/2017, published in the Commercial report No. 177/2017 of 18.09.2017 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s., with its office at Timonova 13, 040 01
Košice, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
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vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
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
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accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
The General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called “ and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Vo Zvolene, dňa 6.10.2017
In Zvolen, on 06th October 2017
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K037632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarinová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kusín 92, 072 32 Kusín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1971
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/74/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/74/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S1731, správca
dlžníka: Gabriela Jarinová, nar.: 22.08.1971, bytom Kusín 92, 072 32 Kusín, oznamuje, že účastníci konania a ich
zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Timonova 13, 040 01
Košice v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 52 40 200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K037633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Kamil Sendrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda 1. mája 2222/15, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/69/2017/S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/69/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok. Ak sa
správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu
správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Ing. Ján Simko

K037634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PaedDr. Ľubomíra Komanická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kollára 1200/1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1956
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/38/2017 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/38/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KONRES k.s., správca úpadcu: PaedDr. Ľubomíra Komanická, nar.: 22.08.1956, bytom J. Kollára 1200/1, 071 01
Michalovce, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že zapísal prihlásenú pohľadávku veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., doručenú po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok. Celková prihlásená suma pohľadávok č. 2: 275,Eur.

K037635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočiš Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplička (korešp. Ovocinárska 20, 949 01 Nitra) 286 286, 052 01 Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/98/2017 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/98/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca úpadcu: Marián Kočiš, narodený 11.7.1985, bytom Teplička 286, 052 01 Teplička,
oznamuje účastníkom konania o oddlžení a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Nerudova 14, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas
úradných hodín 8.30 – 12.00 a od 13.00 – 15.30. Dohodnutie konkrétneho termínu a času je možné telefonicky na
tel. č. 0903 714 323 alebo e-mailom na adresu: judrzvarova@gmail.com.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Košiciach 7.11.2017
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K037636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočiš Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplička (korešp. Ovocinárska 20, 949 01 Nitra) 286, 052 01 Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/98/2017 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/98/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jarmila Zvarová, správca úpadcu: Marián Kočiš, narodený 11.7.1985, bytom Teplička 286, 052 01 Teplička,
v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky IBAN: SK83 8360 5207 0042 0622 0541, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.
V Košiciach 7.11.2017
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K037637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ganesha Tree s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 61, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 567 917
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2017 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca podstaty úpadcu: Ganesha Tree s.r.o., Trieda SNP 61, 040 11 Košice, IČO: 46
567 917, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať
do konkurzného spisu 26K/16/2017 S 1375, v kancelárii správcu na adrese: Nerudova 14, 040 01 Košice
prízemie, č.dverí 103, počas úradných hodín v dňoch Pondelok až Piatok od 8.30-12.00 a od 13.00 - 15.30.
Tel. kontakt. 0903 714 323, email: judrzvarova@gmail.com
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K037638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ganesha Tree s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 61, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 567 917
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2017 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jarmila Zvarová, správca úpadcu: Ganesha Tree s.r.o., Trieda SNP 61, 040 11 Košice, IČO: 46 567 917, v
zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto
oznamuje bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky IBAN: SK83 8360 5207 0042 0622
0541, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.
V Košiciach 7.11.2017
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K037639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Maroš Škorec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1972
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/72/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/72/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, so sídlom
správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu: S1752, správca úpadcu: Ing. Maroš Škorec, nar. 02.06.1972, bytom
Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje
doplnenie súpis majetku všeobecnej podstaty
Peňažná pohľadávka
Por.
Meno a priezvisko/názov Hodnota
Suma
Mena Právny dôvod vzniku
č.
dlžníka
majetku
Vyporiadaci podiel z titulu uzavretia
Jana
Škorcová,
nar.
zmieru Uznesením Okresného súdu
240.500,10. 240.500,- Eur
10.09.1973, bytom Čermeľská
Košice – okolie č.k. 14Pc/39/2016 zo
eur
cesta 47/A, Košice
dňa 27.04.2017

Dôvod zapísania Deň zapísania
do súpisu
do súpisu
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 06.11.2017
písm. b) ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, 07.11.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K037640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Maroš Škorec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1972
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/72/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/72/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, so sídlom
správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu: S1752, správca úpadcu: Ing. Maroš Škorec, nar. 02.06.1972, bytom
Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 v spojení s ust. § 79 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zverejňuje
doplnenie súpis majetku oddelenej podstaty
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa:
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155
Právny dôvod vzniku/zriadenia zabezpečovacieho Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. č.: 001/079281/06-001/000 zo
práva:
dňa 30.08.2006
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
12.09.2006
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé poradie
Poradie zabezpečenej pohľadávky v zozname
18/1
pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky:
192.225,98 eur
Nehnuteľnosti (pozemky)
Por. Druh
Výmera
Štát Obec
č.
pozemku
v m2

Katastrálne
územie

Číslo Parcelné Hodnota
LV
číslo
majetku

7.

záhrady

837

SR

Košice - Severné
Sever
Mesto

6327 5931/2

77.650,00
eur

8.

záhrady

457

SR

Košice - Severné
Sever
Mesto

6327 5931/3

42.400,00
eur

9.

zastavané
plochy
nádvoria

a 306

SR

Košice - Severné
Sever
Mesto

6327 5931/4

28.400,00
eur

10.

zastavané
plochy
nádvoria

a 37

SR

Košice - Severné
Sever
Mesto

6327 5931/8

3.400,00
eur

Nehnuteľnosti (stavby)
Por.
Popis Štát Obec
č.

Katastrálne
územie

Číslo Súpisné
LV
číslo

Parcelné
číslo

Hodnota
majetku

11.

garáž SR

Košice - Severné
Sever
Mesto

6327

1475

5931/8

20.000,00
eur

12.

dom

Košice - Severné
Sever
Mesto

6327

1511

5931/4

510.000,00
eur

SR

Dôvod zapísania do súpisu

Deň zapísania
do súpisu

majetok
tretej
osoby
zabezpečujúci
záväzky
06.11.2017
úpadcu podľa § 67 ods. 1
písm. c) ZKR
majetok
tretej
osoby
zabezpečujúci
záväzky
06.11.2017
úpadcu podľa § 67 ods. 1
písm. c) ZKR
majetok
tretej
osoby
zabezpečujúci
záväzky
06.11.2017
úpadcu podľa § 67 ods. 1
písm. c) ZKR
majetok
tretej
osoby
zabezpečujúci
záväzky
06.11.2017
úpadcu podľa § 67 ods. 1
písm. c) ZKR

Dôvod zapísania do súpisu

Deň zapísania
do súpisu

majetok
tretej
osoby
zabezpečujúci záväzky úpadcu 06.11.2017
podľa § 67 ods. 1 písm. c) ZKR
majetok
tretej
osoby
zabezpečujúci záväzky úpadcu 06.11.2017
podľa § 67 ods. 1 písm. c) ZKR
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Deň vydania: 10.11.2017

V Košiciach, 07.11.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
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