Obchodný vestník 158/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.08.2019

K071595
Spisová značka: 3CoKR/12/2019
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a členov senátu JUDr.
Jozefa Vancu a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v spore žalobcu: Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8-10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484, proti žalovanému: Areko Group, k.s., Vrátka 28, 040 01 Košice, IČO: 47 362 836,
správca úpadcu: GALAFRUIT & CO, s.r.o., so sídlom Malá Tŕňa 202, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 171 999, zast. Vašiv
& Partners, s.r.o., Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 238 836, o určenie právneho dôvodu, výšky a poradia
pohľadávok proti podstate vo výške 1.457,90 eur a návrhu na zámenu žalobcu (veriteľa) takto
rozhodol
P r i p ú š ť a, aby na miesto pôvodného žalobcu (veriteľa) Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8-10, 813 63
Bratislava, vstúpil do konania ako žalobca (veriteľ) Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska ul. č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Dovolanie ani dovolanie generálneho prokurátora proti uzneseniu vydanému v konaní podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii nie je prípustné (§ 198 ods. 1 posledná veta ZKR).
Krajský súd v Košiciach dňa 6.8.2019
JUDr. Drahomíra Brixiová, predseda senátu, sudca spravodajca
K071596
Spisová značka: 26OdK/401/2019

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ján Lovás, narodený: 20.07.1982, bytom: Komenského 2108/1,
075 01 Trebišov, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Lovás, s miestom podnikania: Komenského 2108/1, 075
01 Trebišov, IČO: 44 159 587, 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 Lovás, narodený: 20.07.1982, bytom: Komenského 2108/1,
075 01 Trebišov, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Lovás, s miestom podnikania: Komenského 2108/1, 075
01 Trebišov, IČO: 44 159 587.
II.
Zbavuje dlžníka: Ján Lovás, narodený: 20.07.1982, bytom: Komenského 2108/1, 075 01 Trebišov,
podnikajúci pod obchodným menom: Ján Lovás, s miestom podnikania: Komenského 2108/1, 075 01 Trebišov, IČO:
44 159 587 všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie Nerudova 6, 040 01 Košice-Juh,
zn. správcu: S833.
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
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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Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie Nerudova 6, 040 01
Košice-Juh, zn. správcu: S833; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1545/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie Nerudova 6, 040 01 Košice-Juh, zn. správcu: S833; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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 môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ 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)
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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trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)

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

4

Obchodný vestník 158/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.08.2019

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 12.8.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K071597
Spisová značka: 9OdK/81/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Beáta Hanáková, narodená: 13.04.1970, bytom:
Krosnianska 693/1, 040 22 Košice, podnikajúca pod obchodným menom: Beáta Hanáková, s miestom podnikania:
Krosnianska 1, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 46416803 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
21.02.2018, zastúpená: 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: Beáta Hanáková, narodená: 13.04.1970, bytom: Krosnianska
693/1, 040 22 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Beáta Hanáková, narodená: 13.04.1970, bytom: Krosnianska 693/1, 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.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S859.
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.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
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X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S859; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1543/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S859; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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 môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ 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)
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8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
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)
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meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
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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 12.8.2019
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K071598
Spisová značka: 30OdK/241/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Helena Kotľárová, narodená: 09.03.1962, bytom: Nová
1621/70, 078 01 Sečovce, zastúpená: 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: Helena Kotľárová, narodená: 09.03.1962, bytom: Nová 1621/70,
078 01 Sečovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Helena Kotľárová, narodená: 09.03.1962, bytom: Nová 1621/70, 078 01 Sečovce,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1234/4, 075
01 Trebišov, zn. správcu: S1701.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova
1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1701; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
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XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1549/2019 na účet správcu:
JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1701; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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 môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ 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
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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
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 12.8.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K071599
Spisová značka: 30OdK/242/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Pavlák, narodený: 28.07.1981, bytom: Kaštieľna
245, 049 21 Betliar, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Pavlák, s miestom podnikania: Kaštieľna 245, 049 21
Betliar, IČO: 47970600 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária
Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
21 Betliar.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Pavlák, narodený: 28.07.1981, bytom: Kaštieľna 245, 049

II.
Zbavuje dlžníka: Peter Pavlák, narodený: 28.07.1981, bytom: Kaštieľna 245, 049 21 Betliar, všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie:
Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286.
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.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie:
Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1551/2019 na účet správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie: Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286; do
3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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 môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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)

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

15

Obchodný vestník 158/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.08.2019

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 12.8.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
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K071600
Spisová značka: 32K/39/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Silvia Oprysková,
narodená 25.02.1981, bytom Škultétyho 1924/4, 075 01 Trebišov, o odvolaní správcu takto
rozhodol
Odvoláva správcu podstaty: JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie P. O. Hviezdoslava 691/2, 010 01 Žilina
(pôvodne so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice), značka správcu S 1829.
Zvoláva schôdzu veriteľov na deň 11. septembra 2019 o 08.45 hod., v budove Okresného súdu Košice I, pracovisko
Tichá 21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s nasledovným programom:
-

schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu.

Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie P. O. Hviezdoslava 691/2, 010 01
Žilina (pôvodne so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice), značka správcu S 1829 ukladá pod hrozbou
uloženia poriadkovej pokuty povinnosť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený v predmetnom
konaní, bezodkladne, najneskôr však do 30 dní po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a
poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 12.8.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K071601
Spisová značka: 32OdK/402/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ján Kudrec, narodený: 21.05.1965, bytom: Južná trieda 1564/37,
040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Kudrec, s miestom podnikania: 040 11 Košice-Západ, IČO:
44 959 311, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 04.06.2019, 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 Kudrec, narodený: 21.05.1965, bytom: Južná trieda
1564/37, 040 01 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Ján Kudrec, narodený: 21.05.1965, bytom: Južná trieda 1564/37, 040 01 Košice
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01
Košice, zn. správcu: S1588.
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
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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.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040
01 Košice, zn. správcu: S1588; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1548/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, zn. správcu: S1588; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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 môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ 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;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 12.8.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K071602
Spisová značka: 32OdK/403/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Gabriel Kandráč, narodený: 10.09.1951, bytom: 040 01 KošiceJuh, podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel Kandráč "Catley", s miestom podnikania: Južná trieda 61, 040 01
Košice-Juh, IČO: 32 518 633, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.01.1995, 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: Gabriel Kandráč, narodený: 10.09.1951, bytom: 040 01 KošiceJuh.
II.
Zbavuje dlžníka: Gabriel Kandráč, narodený: 10.09.1951, bytom: 040 01 Košice-Juh všetkých dlhov,
ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice,
zn. správcu: S733.
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.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S733; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1544/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S733; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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 môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ 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)
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8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. 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 úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
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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 12.8.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K071603
Spisová značka: 31OdK/401/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Monika Astalošová, narodená: 06.01.1991, bytom: Tušice
183, 072 02 Tušice, zastúpená: 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: Monika Astalošová, narodená: 06.01.1991, bytom: Tušice 183,
072 02 Tušice.
II.
Zbavuje dlžníka: Monika Astalošová, narodená: 06.01.1991, bytom: Tušice 183, 072 02 Tušice,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01
Košice, zn. správcu: S1177.
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.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01
Košice, zn. správcu: S1177; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.

U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
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správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1542/2019 na účet správcu
podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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 môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ 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
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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
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
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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
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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Okresný súd Košice I dňa 12.8.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K071604
Spisová značka: 31OdK/402/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Bc. Matúš Gaál, narodený: 14.08.1978, bytom: Kováčska
303/69, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným meno: Bc. Matúš Gaál - Stef, s miestom podnikania: Kováčska
303/69, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 40259960, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Bratislava, so
sídlom: Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Bc. Matúš Gaál, narodený: 14.08.1978, bytom: Kováčska
303/69, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným meno: Bc. Matúš Gaál - Stef, s miestom podnikania: Kováčska
303/69, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 40259960.
II.
Zbavuje dlžníka: Bc. Matúš Gaál, narodený: 14.08.1978, bytom: Kováčska 303/69, 040 01 Košice,
podnikajúci pod obchodným meno: Bc. Matúš Gaál - Stef, s miestom podnikania: Kováčska 303/69, 040 01 Košice Staré Mesto, IČO: 40259960, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie: Hlavná 20, 040 01 Košice,
zn. správcu: S752.
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.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie: Hlavná 20, 040 01
Košice, zn. správcu: S752; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1552/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie: Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu: S752; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
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 môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ 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
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podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
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18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 12.8.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
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K071605
Spisová značka: 31OdK/403/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ján Horváth, narodený: 10.02.1970, bytom: Stredný
riadok 477/17, 053 33 Nálepkovo, 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 Horváth, narodený: 10.02.1970, bytom: Stredný riadok
477/17, 053 33 Nálepkovo.
II.
Zbavuje dlžníka: Ján Horváth, narodený: 10.02.1970, bytom: Stredný riadok 477/17, 053 33
Nálepkovo, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S1730.
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.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie: Žriedlová
3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1730; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1550/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1730; do
3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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 môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ 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).
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2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
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5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
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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 12.8.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K071606
Spisová značka: 23OdK/145/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Zbigniew Górlicki, nar. 08.06.1950, bytom Šafárikova
4939/12, 940 01 Nové Zámky, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44
Tvrdošín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Zbigniew Górlicki, nar. 08.06.1950, bytom Šafárikova 4939/12,
940 01 Nové Zámky.
II.

U z n á v a konkurz za hlavné insolvenčné konanie.

III.

Ustanovuje správcu: SKP, k.s., S 1359, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Zbigniew Górlicki, nar. 08.06.1950, bytom Šafárikova 4939/12,
940 01 Nové Zámky, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky postupom podľa § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu
na adrese jeho kancelárie. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať
hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času,
kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách,
ktorých vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
konkurze a reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii, sa v tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
O d d l ž u j e dlžníka: Zbigniew Górlicki, nar. 08.06.1950, bytom Šafárikova 4939/12, 940 01 Nové
Zámky tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka : Zbigniew Górlicki, nar. 08.06.1950, bytom Šafárikova 4939/12, 940 01 Nové Zámky, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 60 dní od vyhlásenia konkurzu 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.08.2019 vedený pod položkou registra 1078/2019, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, okrem výroku II., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
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
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ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
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poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.8.2019
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K071607
Spisová značka: 23K/3/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so
sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SHS Building s.r.o., IČO: 44
405 375, so sídlom: Detvianska 1B, 940 01 Nové Zámky, takto

rozhodol

I.
U s t a n o v u j e Mgr. Veroniku Vargovú, sídlo kancelárie správcu: Mostná 62, 949 01 Nitra, značka
správcu: S 1668, za predbežného správcu dlžníkovi SHS Building s.r.o., IČO: 44 405 375, so sídlom: Detvianska 1B,
940 01 Nové Zámky.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Uznesenie sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR
).
Okresný súd Nitra dňa 12.8.2019
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K071608
Spisová značka: 23OdK/146/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Róbert Václav, nar. 19.12.1984, bytom Mierová 164/62, 937
01 Želiezovce, podnikajúci pod obchodným menom Róbert Václav, s miestom podnikania Mierová 164/62, 937 01
Želiezovce, IČO: 51 069 334, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44
Tvrdošín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Róbert Václav, nar. 19.12.1984, bytom Mierová 164/62, 937 01
Želiezovce, podnikajúci pod obchodným menom Róbert Václav, s miestom podnikania Mierová 164/62, 937 01
Želiezovce, IČO: 51 069 334.
II.

U z n á v a konkurz za hlavné insolvenčné konanie.

III.

Ustanovuje správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., S 1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Róbert Václav, nar. 19.12.1984, bytom Mierová 164/62, 937 01
Želiezovce, podnikajúci pod obchodným menom Róbert Václav, s miestom podnikania Mierová 164/62, 937 01
Želiezovce, IČO: 51 069 334, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky postupom podľa § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu
na adrese jeho kancelárie. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať
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hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času,
kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách,
ktorých vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
konkurze a reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii, sa v tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
O d d l ž u j e dlžníka: Róbert Václav, nar. 19.12.1984, bytom Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce,
podnikajúci pod obchodným menom Róbert Václav, s miestom podnikania Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce, IČO:
51 069 334 tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka : Róbert Václav, nar. 19.12.1984, bytom Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce, podnikajúci pod obchodným
menom Róbert Václav, s miestom podnikania Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce, IČO: 51 069 334, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 60 dní od vyhlásenia konkurzu 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.08.2019 vedený pod položkou registra 1086/2019, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, okrem výroku II., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
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
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a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.8.2019
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
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K071609
Spisová značka: 23OdK/147/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Andrea Alföldiová, nar. 25.02.1978, bytom 935 52 Šarovce
205, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
205.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Andrea Alföldiová, nar. 25.02.1978, bytom 935 52 Šarovce

II.

U z n á v a konkurz za hlavné insolvenčné konanie.

III.

Ustanovuje správcu: JUDr. Stanislav Barkoci, S 1528, so sídlom kancelárie: Hollého 10, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Andrea Alföldiová, nar. 25.02.1978, bytom 935 52 Šarovce
205, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom
podľa § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a
údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, sa v
tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
O d d l ž u j e dlžníka: Andrea Alföldiová, nar. 25.02.1978, bytom 935 52 Šarovce 205 tak, že ho
zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka : Andrea Alföldiová, nar. 25.02.1978, bytom 935 52 Šarovce 205, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 60 dní od vyhlásenia konkurzu 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 02.08.2019 vedený pod položkou registra 1098/2019, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, okrem výroku II., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
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
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nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.8.2019
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K071610
Spisová značka: 2K/11/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SG reklama s.r.o., so
sídlom Mlynská 1, Bardejov 085 01, IČO:36 588 733, takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „TZ“): (1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí
uspokojenie svojho veriteľa tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,
b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,
c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh
iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku
dlžníka, alebo
b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
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(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a
spôsobí ním značnú škodu.
(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Podľa § 240 TZ:
(1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1
väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu
veľkého rozsahu.
Podľa § 242 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Podľa § 243 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
ním škodu veľkého rozsahu.

Okresný súd Prešov dňa 12.8.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K071611
Spisová značka: 2K/11/2019
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2K/11/2019
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov,
proti
dlžníkovi: SG reklama s.r.o., so sídlom Mlynská 1, Bardejov 085 01, IČO:36 588 733,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 10.10.2019 o 11:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
18.
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Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko
pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na
osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany
možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania,
oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na
všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania. (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať. ( § 184 ods. 2 CSP ).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
Prešov, 12.08.2019
JUDr. Tomáš Novák
sudca

spisová značka: 2K/11/2019
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov,,
proti
dlžníkovi: SG reklama s.r.o., so sídlom Mlynská 1, Bardejov 085 01, IČO:36 588 733,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s a pojednávanie na deň 10.10.2019 o 11:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SG reklama
s.r.o., so sídlom Mlynská 1, Bardejov 085 01, IČO:36 588 733,
a to
veriteľ č. 1: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, so sídlom Štefánikova 786, Bardejov, 08588, IČO:
00619621.

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Prešov dňa 12.8.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K071612
Spisová značka: 2K/13/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DIPCOM, s.r.o., so sídlom
Gróner 7/1190, Bardejov 085 01, IČO:36 607 517, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: DIPCOM, s.r.o., so sídlom Gróner 7/1190, Bardejov 085 01,
IČO:36 607 517.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov dňa 12.8.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K071613
Spisová značka: 2K/1/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ondrej Čabala, nar.
05.06.1973, bytom 067 34 Nižná Jablonka 9, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, o návrhu správcu zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ondrej Čabala, nar. 05.06.1973, bytom 067 34 Nižná Jablonka 9, po splnení
konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 12.8.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K071614
Spisová značka: 38OdK/575/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Žaneta Bangová, rod. Murková, nar. 13.07.1975, trvale
bytom Bratislavská 446/29, 018 41 Dubnica nad Váhom, zast. 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 Žaneta Bangová, rod. Murková, nar. 13.07.1975, trvale bytom Bratislavská
446/29, 018 41 Dubnica nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice,
značka správcu S172.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Mária
Bustinová so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
1213/2019.
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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
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alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 12.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K071615
Spisová značka: 38OdK/577/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Filip Pihík, nar. 04.11.1982, trvale bytom Hollého 147/44,
957 01 Bánovce nad Bebravou, zast. 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 Filip Pihík, nar. 04.11.1982, trvale bytom Hollého 147/44, 957 01 Bánovce
nad Bebravou.
II. Ustanovuje správcu Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1369.
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
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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).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Ing. Katarína
Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1216/2019.
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
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
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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.
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
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 12.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K071616
Spisová značka: 38OdK/581/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Jarmila Beranová, rod. Sujová, nar. 11.05.1958, trvale
bytom Dolné Motešice 28, 913 26 Motešice, podnikajúci pod obchodným menom Jarmila Beranová s miestom
podnikania Dolné Motešice 28, 913 26 Motešice, IČO 42 018 862, zast. 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
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I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jarmila Beranová, rod. Sujová, nar. 11.05.1958, trvale bytom Dolné Motešice
28, 913 26 Motešice, podnikajúci pod obchodným menom Jarmila Beranová s miestom podnikania Dolné Motešice
28, 913 26 Motešice, IČO 42 018 862.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1395.
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).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Lukáš Tyko
so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, preddavok na úhradu paušálnej odmeny
a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku
zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1222/2019.
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
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ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
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
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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 12.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
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K071617
Spisová značka: 38OdK/579/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Zlatica Pihíková, nar. 31.10.1988, trvale bytom Partizánska
1194/76, 957 01 Bánovce nad Bebravou, zast. 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 Zlatica Pihíková, nar. 31.10.1988, trvale bytom Partizánska 1194/76, 957 01
Bánovce nad Bebravou.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Lukáš Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333.
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).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Lukáš Tyko
so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, preddavok na úhradu paušálnej odmeny
a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku
zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1218/2019.
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
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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Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.

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 § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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 § 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 12.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K071618
Spisová značka: 38OdK/583/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Andrea Vaneková, rod. Rácová, nar. 17.09.1976, trvale
bytom Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad
Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Andrea Vaneková, rod. Rácová, nar. 17.09.1976, trvale bytom Družstevná
833/22, 958 01 Partizánske.
II. Ustanovuje správcu 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.
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).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi 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, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho
súdu pod položkou reg. D14 1228/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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(§ 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
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,
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c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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
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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 Trenčín dňa 12.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K071619
Spisová značka: 28K/8/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu H.C.K. GROUP, s. r. o. v konkurze so
sídlom Weisseho 16/2429, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 31 332 269, ktorého správcom je SKKS, k. s. so
sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671, značka
správcu S1459, o návrhu obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (pred tým Stredoslovenská
energetika obchod, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467, na vstup do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (predtým Stredoslovenská energetika
obchod, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467 do konkurzného konania ako novému
veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa obchodnej Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (pred tým
Stredoslovenská energetika, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008, a to v rozsahu
pohľadávok vo výške 6 835,68 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 94 až č. 96.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 12.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K071620
Spisová značka: 40K/33/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Milan Butko, nar. 28.2.1969, trvale
bytom Prosné 57, 018 01 Udiča, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Mária Belaňová so sídlom kancelárie
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, o návrhu obchodnej spoločnosti Stredoslovenská
energetika, a.s. (pred tým Stredoslovenská energetika obchod, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina,
IČO 51 865 467, na vstup do konania, takto
rozhodol
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Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (predtým Stredoslovenská energetika
obchod, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467 do konkurzného konania ako novému
veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa obchodnej Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (pred tým
Stredoslovenská energetika, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008, a to v rozsahu
pohľadávok vo výške 1 662,32 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 5.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 12.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K071621
Spisová značka: 25OdK/265/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Gabriela Mikušová, narodená 01.10.1975, trvale bytom
925 83 Žihárec, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841, kancelária CPP v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Gabriela Mikušová, narodená 01.10.1975, trvale bytom 925 83
Žihárec.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO:
42 295 068, značka správcu: S1663.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.

Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
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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).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
01.08.2019, vedený pod položkou registra 851/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
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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.
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
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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 zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.8.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K071622
Spisová značka: 4K/2/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PRVÁ STROJÁRENSKÁ
LEASINGOVÁ, a.s., so sídlom Robotnícka 819/38, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 423 891, správcom ktorého
je: JUDr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie Jilemnického 30, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na
schválenie čiastkového rozvrhu výťažku, takto
rozhodol

Schvaľuje návrh čiastkového konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu.
Nezabezpečené pohľadávky uspokojí správca nasledovne:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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-

Ing. Ján Moder suma určená na uspokojenie 27.863,25 eur;

-

Ing. Miroslav Konderla suma určená na uspokojenie 8.621,71 eur;

-

Slovenská konsolidačná, a.s. suma určená na uspokojenie 3.686,46 eur;

-

WEST GAS s.r.o. suma určená na uspokojenie 3.404,51 eur;

-

Mesto Turčianske Teplice suma určená na uspokojenie 307,22 eur;

-

Mgr. Dušan Doboš suma určená na uspokojenie 259,49 eur;

-

BOST SK, a.s. suma určená na uspokojenie 253,14 eur;

-

MONSTAV, s.r.o. suma určená na uspokojenie 174,91 eur;

-

BUDAMAR LOGISTICS, a.s. suma určená na uspokojenie 121,48 eur;

-

SL SLOVAKIA, a.s. suma určená na uspokojenie 72,11 eur;

-

Stredoslovenská energetika, a.s. suma určená na uspokojenie 61,56 eur;

-

Union zdravotná poisťovňa, a.s. suma určená na uspokojenie 50,30 eur;

-

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. suma určená na uspokojenie 22,92 eur;

-

Würth spol. s r.o. suma určená na uspokojenie 21,23 eur;

-

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. suma určená na uspokojenie 19,94 eur;

-

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. suma určená na uspokojenie 18,75 eur;

-

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. suma určená na uspokojenie 2,11 eur;

Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Žilina, suma určená na
uspokojenie 0,84 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 12.8.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K071623
Spisová značka: 9K/4/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: ADEX, s.r.o., Medňanského 39, 036
01 Martin, IČO: 31 623 484, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
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návrh).

Okresný súd Žilina dňa 12.8.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
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K071624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strapek Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Devínska Nová Ves Devínska Nová Ves, 841 07 BratislavaDevínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1971
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/251/2019 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/251/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu pre účely zloženia kaucie

Pospíšil & Partners, k. s., so sídlom Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, značka správcu S1267, správca
konkurznej podstaty dlžníka Karol Strapek, Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves,
narodený: 16.11.1971, veci vedenej Okresným súdom Bratislava I., pod sp. zn.: 8OdK/251/2019, týmto oznamuje
účastníkom konania číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za popretie pohľadávky veriteľom. Účet pre uvedený
účel je vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK55 0200 0000 0025 2713 6659.

V Bratislave, dňa 13.08.2019
Pospíšil & Partners, k.s.,
správca konkurznej podstaty

K071625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strapek Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Devínska Nová Ves Devínska Nová Ves, 841 07 BratislavaDevínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1971
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/251/2019 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/251/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Pospíšil & Partners, k. s., so sídlom Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, značka správcu S1267, správca
konkurznej podstaty dlžníka Karol Strapek, Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves,
narodený: 16.11.1971, oznamuje, že do správcovského spisu v konkurznej veci vedenej Okresným súdom
Bratislava I., pod sp. zn.: 8OdK/251/2019, je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Plynárenská 3D,
821 09 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Nahliadnutie do spisu možno
dohodnúť telefonicky: 0917 515 846, alebo mailom: kancelaria@akpospisil.sk.

V Bratislave, dňa 13.08.2019
Pospíšil & Partners, k.s.,
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správca konkurznej podstaty

K071626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Kozel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé námestie 2873/22, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/245/2019 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/245/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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 predpisov správca úpadcu oznamuje, že osoby oprávnené nahliadnuť do
správcovského spisu úpadcu môžu nahliadnuť do správcovského spisu úpadcu v pracovných dňoch v čase od
9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Dvořákovo nábrežie 8A,
811 02 Bratislava. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu úpadcu je možné podať písomne na adresu
kancelárie, na e-mailovú adresu martin.jacko@lansky.sk alebo je možné dohodnúť termín nahliadnutia telefonicky
na čísle +421 2 5930 8061.

JUDr. Martin Jacko
správca

K071627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Kozel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé námestie 2873/22, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/245/2019S1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/245/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako
správca dlžníka: Erik Kozel, bytom Malé námestie 2873/22, 901 01, Malacky, Slovenská republika, dátum
narodenia: 07.09.1984 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I, spis. zn.: 8OdK/245/2019 zo dňa 15.07.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka
a JUDr. Martin Jacko, správca, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 42 181 585 bol ustanovený do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku Slovenskej republiky č. OV 154/2019 dňa 12.08.2019.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2019. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
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According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20.05.2015
on insolvency proceedings, as the insolvency administrator of the debtor: Erik Kozel, residence at Malé
námestie 2873/22, 901 01, Malacky, Slovak Republic, day of birth: 07.09.1984 (hereinafter referred to as the
“Debtor”, we are obliged to inform you that by the judgment of the District Court Bratislava I, proc.
No.: 8OdK/245/2019, dated on 15.07.2019 bankruptcy was declared on Debtor’s assets and JUDr. Martin
Jacko with seat at Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovak Republic, ID No.: 42 181 585, was
appointed to the function of the insolvency administrator. The abovementioned judgment was published
in the Commercial Bulletin of the Slovak Republic No.: OV 154/2019 on 12.08.2019.

This judgment of the District Court Bratislava I became effective on 13.08.2019. The bankruptcy on
Debtor’s assets was opened 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 veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Martin Jacko, správca, so sídlom
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, pod spis. zn.: 8OdK/245/2019.

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 (istina
a príslušenstvo), 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 skutočnosti uvedené v prihláške.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
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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 oznámi správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act and Act on amendment of
particular acts as amended 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
insolvency administrator to the address JUDr. Martin Jacko, správca, Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02
Bratislava, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd
Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic, with proc.
No.: 8OdK/245/2019.

The lodgement 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 creditor, about the name, surname
and the domicile or business name and registered office of Debtor, the legal cause of claim (principal and
interests), ranking of the satisfaction of the claim from the general estate and the amount of the principal
and the interests; the lodgement of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged by separate lodgement providing information about the secured sum
of claim, type and ranking of security, object to which the security is tied and legal cause of security.

Also creditors, who have claims which origin is bound to the fulfilment of a condition, have to lodge their
claims in the same manner, whereby a fact upon which the claim should origin or a condition upon
depends the origin of the claim have to be provided.

The claim has to be lodged in the currency EUR.

Documents proving facts provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the non-financial claim has
to be enclosed otherwise creditor´s lodgement will not be considered as the lodgement of claim.

Creditor, who does not have a residence or a seat or a branch office in the Slovak Republic, shall be
obliged to appoint a representative for delivering with a residence or a seat in the territory of the Slovak
Republic and such a notify such an appointment to the insolvency administrator, otherwise documents
will be delivered to such a creditor only by publishing in the Commercial Bulletin.
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Na prihlášku veriteľa, ktorá nebude podaná na predpísanom tlačive, nebude spĺňať zákonom stanovené
podmienky, nebude k nej (v prípade nepeňažných pohľadávok) pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúceho hodnotu nepeňažnej pohľadávky alebo nebude podpísaná, 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 a claim that will be not in prescribed form, will not fulfil the requirements stated by the law
or an expert opinion stating the value of the non-financial claim (in case of non-financial claim) will not be
enclosed to the lodgement of the claim or will be not signed, shall not be considered as lodgement of
claims in the insolvency proceedings.

The lodgement of claim served to the insolvency administrator after the basic period of time elapses,
shall be considered as the lodgement of claim, however the creditor shall not be entitled to exercise the
voting rights and other rights connected with the lodged claim.

Not lodged security right become extinct after the lodgement basic period of time elapses.

Neither the insolvency administrator nor the court has duty to challenge the creditor to complete or to
correct incomplete or incorrect lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.

The creditor is responsible for the legitimacy of information contained in the lodgement.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom Dlžníka, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov
Dlžníka.

This information is designed for foreign creditors of Debtor, whose place of residence or seat is not
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

75

Obchodný vestník 158/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.08.2019

obvious from documentation of the Debtor.

JUDr. Martin Jacko
správca Dlžníka / Debtor’s administrator

K071628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Kozel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé námestie 2873/22, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/245/2019 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/245/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o bankovom účte pre účely zloženia kaucie z dôvodu popretia pohľadávky veriteľom

V zmysle § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov správca zverejňuje bankový účet č.: SK30 0200 0000 0028 1674 8651
pre účely zloženia kaucie veriteľom úpadcu z dôvodu popretia pohľadávky, a to vo výške EUR 350,00 s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a poznámky „skp19/0006“.

JUDr. Martin Jacko, správca

K071629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Piroška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Znievska 15, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/7/2019 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/7/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
1. Kolo ponukového konania
Ing. Miroslav Kapolka, správca dlžníka: Tibor Piroška, nar.: 03.06.1957, trvale bytom Znievska 15, 851 06
Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/7/2019, týmto vyhlasuje
v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
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právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) Ponukové konanie – 1. Kolo na predaj hnuteľného majetku dlžníka za
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Hnuteľný majetok dlžníka podliehajúci konkurzu, ktorý je predmetom Ponukového konania bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 107/2019 dňa 05.06.2019. Správca dlžníka zverejnil Iné zverejnenie - opravu súpisu
všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 150/2019 dňa 06.08.2019.

Číslo
súpisovej
položky
majetku
1

Typ súpisovej
položky
Popis hnuteľnej veci
majetku

hnuteľná vec

Množstvo

osobné vozidlo - RENAULT CLIO
R/CR1R/CR1R0H,
VIN:
1
VF1CR1R0H38401962, rok výroby:
2007

Podielové
spoluvlastníctvo

1/1

Súpisová
hodnota
majetku

100,00 €

Poznámka
Predmetné
osobné
vozidlo sa nachádza
na
území
Českej
republiky.

Podmienky Ponukového konania:
1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t.č.
0904 557 344.
2. Lehota na podávanie ponúk je maximálne 15 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
4. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„predaj – neotvárať – Hnuteľná vec“ na adresu Ing. Miroslav Kapolka, Kominárska 2,4, 831 04
Bratislava.
5. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Hnuteľnej veci - osobného vozidla, výšku ponúkanej odplaty za
predaj Hnuteľnej veci – osobného vozidla, identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu
z ktorého bola uhradená záloha.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu SK78 1100 0000 0029 1989 4555 vedený v Tatra banka, a.s..
7. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky.
9. Záloha bude vrátená do 3. pracovných dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi.
12. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
13. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
14. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Ing. Miroslav Kapolka, správca
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K071630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenek Ratajský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Most pri Bratislave P.O.Box 2, 900 46 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/245/2019 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/245/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, správca dlžníka: Zdenek Ratajský, nar. 05.
11. 1977, trvale bytom: 900 46 Most pri Bratislave (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I, sp. zn.: 37OdK/245/2019 zo dňa 15. 07. 2019 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 Zdenek Ratajský, nar. 05. 11. 1977, address: 900 46 Most pri Bratislave
(hereinafter only as „Debtor“) my duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava
I., reference: proc. no. 37OdK/245/2019, dated on July 15th, 2019 bankruptcy was declared on the
Bankrupt's estate.
Uvedené uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 155/2019
dňa 13. 08. 2019.
The abovementioned resolution of the was published in Commercial Report (Bulletin) of Slovak republic
No.: OV 155/2019 dated on August 13th 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa Dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods.9 ZoKR).
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 afterthe 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)
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 adresu: JUDr. Ivana Hutňanová, so sídlom Krížna 17D, 811 07 Bratislava.
According to the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") 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 Debtors assets in one original to the bankruptcy
administrator to the address: JUDr. Ivana Hutňanová, registered office Krížna 17D, 811 07 Bratislava,
Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 14. 08. 2019.
The date 14h of August 2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
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fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec.
4BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtompodľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca
JUDr. Ivana Hutňanová, trustee

K071631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenek Ratajský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Most pri Bratislave P.O.Box 2, 900 46 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/245/2019 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/245/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurze vedenom na majetok dlžníka: Zdenek Ratajský, nar. 05. 11. 1977, trvale bytom: 900 46 Most pri
Bratislave, správca v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Krížna 17D
(vchod: Blumentálska 18), 811 07 Bratislava v úradných hodinách v pondelok až piatok od 8.30 hod. do 12.00
hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na emailovú adresu:
ivahut@gmail.com.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K071632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenek Ratajský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Most pri Bratislave P.O.Box 2, 900 46 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/245/2019 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/245/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurze vedenom na majetok dlžníka: Zdenek Ratajský, nar. 05. 11. 1977, trvale bytom: 900 46 Most pri
Bratislave, správca v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným
popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený vo Všeobecnej úverovej banke,
a.s., číslo účtu: 30 448 55055/0200 (číslo účtu vo formáte IBAN: SK1702000000003044855055). Kauciu vo
výške 350 eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľov
je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive (§ 32 ods. 7 písm. a) ZoKR) a na správcom zverejnený
bankový účet bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu (§ 32 ods. 7 písm. b) ZoKR). Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie
označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera. Kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K071633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Jamrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad-Staré mesto,Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1987
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/489/2018 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/489/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
1st restructuring, k.s., správca dlžníka: Pavol Jamrich, nar.: 12.03.1987, trvale bytom Miestny úrad Bratislava
- Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Bratislava I, č. k. 37OdK/489/2018, týmto zverejňuje oznámenie o vylúčení nižšie uvedenej súpisovej zložky
majetku č. 1 zo súpisu majetku dlžníka.
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisnej
položky
Popis hnuteľnej veci
majetku

1.

Osobné motorové vozidlo kategórie M1, značka: NISSAN
ALMERA,EČV: BA123SS,VIN:JN1EAAN15U0571412, farba: 1
Hnuteľná vec
červená, rok výroby: 1998

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

400,00 €

Dôvod vylúčenia majetku: Podľa ustanovenia §167p ods. 2 ZKR: Hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu sa
nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní. V zmysle uvedeného predmetná hnuteľná vec prestáva
podliehať konkurzu.
1st restructuring, k.s., správca

K071634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V zákostolí 399/2, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/252/2019 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK252/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ján Benčura, správca dlžníka Marián Polák, nar. 10.06.1982, bytom V zákostolí 399/2, 900 65 Záhorská
Ves, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Záhradnícka 41 (prízemie), 821 08 Bratislava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní v čase od
08,00 hod. do 14,00 hod. Termín je vhodné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č. 421-2-5556-4218, mob. č.
0918-788-811, resp. e-mailom na: jan.bencura @stonline.sk.

K071635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V zákostolí 399/2, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/252/2019 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK252/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7, písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
správca dlžníka Marián Polák, nar. 10.06.1982, bytom V zákostolí 399/2, 900 65 Záhorská Ves, Slovenská
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republika zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky
veriteľa.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu: 1158 1322/0900, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava
IBAN: SK86 0900 0000 0000 1158 1322;
Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Konkurz Marián Polák
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.

K071636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V zákostolí 399/2, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/252/2019 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK252/2019
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 Marián Polák, nar.
10.06.1982, bytom V zákostolí 399/2, 900 65 Záhorská Ves, Slovenská republika („ďalej len dlžník“) oznamujem,
že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Bratislava I., č. k. 8OdK/252/2019 zo dňa 24.07.2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 154/2019, dňa 12.08.2019, pod zn. K069527, vyhlásený konkurz a za
správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Ján Benčura, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, zn.
S130.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vznik pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Marián Polák, nar. 10.06.1982, bytom V zákostolí 399/2, 900 65 Záhorská Ves, Slovenská republika, is our
responsibility to inform you, that the district Court in Bratislava I. No. 8OdK/252/2019 dated 24.th july 2019, it was
published in the Commercial bulletin No. 154/2019 from 12.08.2019, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed JUDr. Jám Benčura, Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, as the trustee in the
bankruptcy.
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared by the
publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin. The creditor (Section 166a and 166c) has the
right to enter into bankruptcy until the manager has informed the Business Journal that it is preparing a timetable.
The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured
creditor of a housing loan25c) is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the
secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, 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. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
JUDr. Ján Benčura, správca/trustee

K071637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Dušek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vištuk 96, 900 85 Vištuk
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1975
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/181/2019 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/181/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KONRES k. s., správca úpadcu: Stanislav Dušek, nar. 18.12.1975, tr. bytom: Vištuk 96, 900 85 Vištuk týmto
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu:
Štefánikova 8, Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,30 hod. do 11,30 hod. a od 12,30 hod.
do 16,30 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na emailovej adrese: konres@konres.sk alebo na telefónnom čísle: 0904/222774.

K071638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Dušek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vištuk 96, 900 85 Vištuk
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1975
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/181/2019 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/181/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia vo výške 350,- € na účet v tvare IBAN: SK94 1100 0000 0029 4005 6396 vedený v Tatra
banka, 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.

K071639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Dušek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vištuk 96, 900 85 Vištuk
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1975
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/181/2019 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/181/2019
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: Stanislav Dušek, nar.
18.12.1975, tr. bytom: Vištuk 96, 900 85 Vištuk (ďalej len „Úpadca"), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I č. k. 37OdK/181/2019-12 zo dňa 25.6.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a
spoločnosť KONRES k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 47 249 005,
Slovenská republika, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku SR č.: OV 126/2019 zo dňa 2.7.2019.
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 Bratislava I proc. no. 37Odk/181/2019-12, dated on 25th June 2019 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets Stanislav Dušek, Vištuk 96, 900 85 Vištuk, the Slovak Republic, date of
birth: 18th December 1985 and our company KONRES k.s., registered office at Štefánikova 8, 811 05
Bratislava, the Slovak Republic, company identification No.: 47 249 005, was appointed to the function of
the bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 126/2019 dated on 2nd July 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ď'alej 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 KONRES k.s., so
sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, 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 KONRES k.s., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, the Slovak Republic. The lodgment of claim has
to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and the domicile or
business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name, surname and the domicile or
business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be signed. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal
cause of security. Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor's
assets, have to lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to
be enclosed to the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a
branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has
to be stated and noted to the bankruptcy administrator. In case a non-financial claim is lodged, an expert
opinion stating the value of the claim has to be added otherwise creditor's lodgment will not be
considered as the lodgment of claim.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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.

K071640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Bothová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
OcÚ Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/157/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/157/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Katarína Bothová, narodená 16.09.1985, trvale
bytom 930 05 Gabčíkovo
oznamuje:
Správca končí konkurz na majetok dlžníka po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Trnave dňa 13.08.2019, JUDr. Peter Ondreička, správca

K071641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.N.L., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Winterova 62, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 834 315
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2019 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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36K/5/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

oznam v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“):
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu. 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.
V rámci konkurzu vedeného na majetok úpadcu B.N.L., s.r.o., IČO: 35 834 315, so sídlom Winterova 62, 921 01
Piešťany, bola dňa 08.08.2019 správcovi doručená súhrnná prihláška pohľadávok veriteľa Ing. Pavol Vrchota –
Firma ELIŠKA, IČO: 337 98 046, so sídlom S.H.Vajanského 44, Nové Zámky, po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty 45 dní v znení ust. § 28 ods. 2 ZKR. Týmto oznamujem v zmysle § 28 ods. 3 ZKR, že pohľadávky boli
zapísané do zoznamu pohľadávok dľa ust. § 31 ZKR dňa 09.08.2018 nasledovne:

č. položky
zoznamu pohľadávok
2/V/001
2/V/002
2/V/003
2/V/004
2/V/005
2/V/006
2/V/007
2/V/008
2/V/009
2/V/010
2/V/011
2/V/012
2/V/013

spolu zapísaná suma EUR
3.911,60
2.479,20
3.310,80
3.982,80
1.017,60
616,80
2.076,00
2.625,60
2.726,60
2.223,60
5.388,00
4.330,80
3.562,80

K071642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 269 727
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Budovateľská 60, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2018 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie: Budovateľská 60, 927 01 Šaľa, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o., so sídlom J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové, IČO:
36 269 727 (ďalej len „úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje
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opätovné stanovenie hodnoty majetku
zapísaného v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., Želetavská 1525/1 140 92 Praha 4 - Michle, IČO: 649 48 242, ktorý súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 186/2018 zo dňa 26.09.2018 pod položkou K072192, a ktorá opätovná hodnota bola stanovená na
základe znaleckého posudku č. 52/2019 zo dňa 30.07.2019 vyhotoveného znalcom v odbore Stavebníctvo:
odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností - Ing. arch. Iveta Horáková
Nehnuteľnosti (pozemky):
Súp.
zložka
maj.č.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Druh
pozemku
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
a nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria

Výmera
Štát Obec
v m2

Katastrálne
územie

Číslo Parcelné Podiel
LV
číslo
úpadcu

a 332

SR Vrbové

Vrbové

2535 2516/32

1/1

a 2619

SR Vrbové

Vrbové

2535 2618

1/1

a 203

SR Vrbové

Vrbové

2535 2620

1/1

a 13158

SR Vrbové

Vrbové

2535 2621/2

1/1

194

SR Vrbové

Vrbové

2535 2621/3

1/1

a 220

SR Vrbové

Vrbové

2535 2621/4

1/1

a 367

SR Vrbové

Vrbové

2535 2621/5

1/1

a 44

SR Vrbové

Vrbové

2535 2621/6

1/1

a 1242

SR Vrbové

Vrbové

2535 2621/7

1/1

a 9819

SR Vrbové

Vrbové

2535 2624

1/1

a 892

SR Vrbové

Vrbové

2535 10438/5

1/1

a 1225

SR Krakovany Krakovany

78

1/1

446/2

Hodnota
Deň
Dôvod zapísania
majetku
zapísania do
do súpisu
v eur s DPH
súpisu
majetok úpadcu
4 500,00 €
podľa § 67 ods. 1 20.09.2018
písm. a) ZKR
majetok úpadcu 20.09.2018
33 500,00 € podľa § 67 ods. 1
písm. a) ZKR
majetok úpadcu 20.09.2018
2 500,00 €
podľa § 67 ods. 1
písm. a) ZKR
majetok úpadcu 20.09.2018
200 000,00 € podľa § 67 ods. 1
písm. a) ZKR
majetok úpadcu 20.09.2018
2 300,00 €
podľa § 67 ods. 1
písm. a) ZKR
majetok úpadcu 20.09.2018
2 700,00 €
podľa § 67 ods. 1
písm. a) ZKR
majetok úpadcu 20.09.2018
4 500,00 €
podľa § 67 ods. 1
písm. a) ZKR
majetok úpadcu 20.09.2018
500,00 €
podľa § 67 ods. 1
písm. a) ZKR
majetok úpadcu 20.09.2018
15 700,00 € podľa § 67 ods. 1
písm. a) ZKR
majetok úpadcu 20.09.2018
125 000,00 € podľa § 67 ods. 1
písm. a) ZKR
majetok úpadcu 20.09.2018
11 000,00 € podľa § 67 ods. 1
písm. a) ZKR
majetok úpadcu 20.09.2018
5 000,00 €
podľa § 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Nehnuteľnosti (stavby):
Súp.
zložka
maj.č.

Popis

Štát Obec

Katastrálne
územie

13.

Výrobná hala

SR Vrbové

Vrbové

14.

Štrbinová nádrž SR Vrbové

Vrbové

15.

Strojovňa

SR Vrbové

Vrbové

16.

Regulačná
stanica plynu

SR Vrbové

Vrbové

SR Vrbové

Vrbové

17.

Vyrovnávacia

Hodnota
Dôvod
Deň
Číslo Súpisné Parcelné Podiel
majetku v zapísania
do zapísania do
LV
číslo
číslo
úpadcu
Eur
súpisu
súpisu
majetok úpadcu
1
700
2535 2624
1/1
podľa § 67 ods. 20.09.2018
000,00 €
1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu
2535 2516/32 1/1
2 000,00 € podľa § 67 ods. 20.09.2018
1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu
300 000,00
2535 2618
1/1
podľa § 67 ods. 20.09.2018
€
1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu
2535 2620
1/1
6 000,00 € podľa § 67 ods. 20.09.2018
1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu
2535 2621/3
1/1
6 500,00 € podľa § 67 ods. 20.09.2018
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SR Vrbové

Vrbové

2535 -

2621/3

1/1

18.

Čerpacia nádrž SR Vrbové

Vrbové

2535 -

2621/4

1/1

19.

Vyrovnávacia
nádrž

SR Vrbové

Vrbové

2535 -

2621/5

1/1

20.

Nádrže
reaktorov

SR Vrbové

Vrbové

2535 -

2621/6

1/1

21.

Žľab

SR Vrbové

Vrbové

2535 -

10438/5

1/1

22.

Vodojem

SR Krakovany Krakovany

78

446/2

1/1

nádrž

-

Deň vydania: 16.08.2019
6 500,00 € podľa § 67 ods. 20.09.2018
1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu
11 500,00 € podľa § 67 ods. 20.09.2018
1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu
26 000,00 € podľa § 67 ods. 20.09.2018
1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu
1 700,00 € podľa § 67 ods. 20.09.2018
1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu
600,00 €
podľa § 67 ods. 20.09.2018
1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu
35 500,00 € podľa § 67 ods. 20.09.2018
1 písm. a) ZKR

V Šali, dňa 12.08.2019
Mgr. Marcela Turasová, správca

K071643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 269 727
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Budovateľská 60, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2018 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie: Budovateľská 60, 927 01 Šaľa, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o., so sídlom J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové, IČO:
36 269 727 (ďalej len „úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje
opätovné stanovenie hodnoty majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorý súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 206/2018 zo dňa
24.10.2018 pod položkou K080788, a ktorá opätovná hodnota bola stanovená na základe znaleckého posudku č.
52/2019 zo dňa 30.07.2019 vyhotoveného znalcom v odbore Stavebníctvo: odvetvie pozemné stavby a odhad
hodnoty nehnuteľností - Ing. arch. Iveta Horáková
Nehnuteľnosti (stavby):
Súp.
zložka
Popis
Štát Obec
maj.č.
1.

Katastrálne
územie

Sklad
SR Vrbové Vrbové
materiálov

Číslo Súpisné Parcelné Podiel
LV
číslo
číslo
úpadcu
2535 -

2621/7

1/1

Hodnota
Dôvod zapísania Deň zapísania
majetku v Eur
do súpisu
do súpisu
s DPH
majetok
úpadcu
133.000,00
podľa § 67 ods. 1 15.10.2018
písm. a) ZKR

V Šali,dňa 12.08.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 16.08.2019

Mgr. Marcela Turasová, správca

K071644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kucko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 654 / 42, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/402/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/402/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Poradové Typ súpisovej
číslo
zložky majetku

1

Nehnuteľnosť

2

Nehnuteľnosť

3

Nehnuteľnosť

4

Nehnuteľnosť

5

Nehnuteľnosť

6

Nehnuteľnosť

Opis súpisovej zložky majetku

Dôvod
Spoluvlastnícky
Deň
zapísania
podiel
zapísania majetku do
súpisu

pozemok - List vlastníctva č. 1658,
vedený
pre
katastrálne
územie
Rajecké
Teplice,
obec
Rajecké
Teplice, okres Žilina, Okresným
úradom Žilina, katastrálny odbor,
parcela registra „E“ evidovaná na
mape určeného operátu, parc. č.
266/14, výmera: 420 m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1658,
vedený
pre
katastrálne
územie
Rajecké
Teplice,
obec
Rajecké
Teplice, okres Žilina, Okresným
úradom Žilina, katastrálny odbor,
parcela registra „E“ evidovaná na
mape určeného operátu, parc. č.
266/14, výmera: 420 m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1530,
vedený
pre
katastrálne
územie
Rajecké
Teplice,
obec
Rajecké
Teplice, okres Žilina, Okresným
úradom Žilina, katastrálny odbor,
parcela registra „E“ evidovaná na
mape určeného operátu, parc. č.
157/24, výmera: 118 m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1678,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, spoločná nehnuteľnosť, parcela
registra „E“ evidovaná na mape
určeného operátu, parc. č. 351/2,
výmera: 524273 m2, druh pozemku:
lesný pozemok
pozemok - List vlastníctva č. 1573,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „E“ evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
266/2, výmera: 3881 m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1573,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „E“ evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.

2/96

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/12

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

2/48

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/42

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/12

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

2/96

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

Súpisová
hodnota
Podstata
majetku v EUR

všeobecná

35,00

všeobecná

4,91

4
500,00

323,41

80,85

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8,75

všeobecná

všeobecná

všeobecná
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7

Nehnuteľnosť

8

Nehnuteľnosť

9

Nehnuteľnosť

10

Nehnuteľnosť

11

Nehnuteľnosť

12

Nehnuteľnosť

13

Nehnuteľnosť

14

15

Nehnuteľnosť

Nehnuteľnosť

Konkurzy a reštrukturalizácie

na mape určeného operátu, parc. č.
266/2, výmera: 3881 m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1573,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „E“ evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
266/14, výmera: 2381 m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1573,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „E“ evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
266/14, výmera: 2381 m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1573,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „E“ evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
311/61, výmera: 2006 m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1573,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „E“ evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
311/61, výmera: 2006 m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1573,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „E“ evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
333/1,
výmera:
3296m2,
druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1573,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „E“ evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
333/1,
výmera:
3296m2,
druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1573,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „E“ evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
333/24,
výmera:
4554m2,
druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1573,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „E“ evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
333/24,
výmera:
4554m2,
druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1573,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „E“ evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
333/25,
výmera:
1713m2,
druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1573,

Deň vydania: 16.08.2019
konkurzu

1/12

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

2/96

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/12

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

2/96

Majetok
dlžníka
13.8.2019
podliehajúci
konkurzu

1/12

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

2/96

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/12

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

2/96

Majetok
dlžníka
13.8.2019
podliehajúci
konkurzu

1/12

Majetok
dlžníka
13.8.2019
podliehajúci
konkurzu

198,41

49,60

167,16

41,79

274,66

68,66

379,50

94,87

142,75
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16

Nehnuteľnosť

17

Nehnuteľnosť

18

Nehnuteľnosť

19

20

21

22

Nehnuteľnosť

Nehnuteľnosť

Nehnuteľnosť

Nehnuteľnosť

23

Nehnuteľnosť

24

Nehnuteľnosť
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vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „E“ evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
333/25,
výmera:
1713m2,
druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 504,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „C" evidovaná
na katastrálnej mape, parc. č. 131,
výmera:
80m2,
druh
pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie
pozemok - List vlastníctva č. 504,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „C" evidovaná
na katastrálnej mape, parc. č. 131,
výmera:
80m2,
druh
pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie
pozemok - List vlastníctva č. 504,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „C" evidovaná
na katastrálnej mape, parc. č. 156,
výmera: 457m2, druh pozemku: orná
pôda
pozemok - List vlastníctva č. 504,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „C" evidovaná
na katastrálnej mape, parc. č. 156,
výmera: 457m2, druh pozemku: orná
pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1540,
vedený
pre
katastrálne
územie
Rajecké
Teplice,
obec
Rajecké
Teplice, okres Žilina, Okresným
úradom Žilina, katastrálny odbor,
parcela registra „E“ evidovaná na
mape určeného operátu, parc. č.
157/38,
výmera:
291m2,
druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1540,
vedený
pre
katastrálne
územie
Rajecké
Teplice,
obec
Rajecké
Teplice, okres Žilina, Okresným
úradom Žilina, katastrálny odbor,
parcela registra „E“ evidovaná na
mape určeného operátu, parc. č.
227/14, výmera: 25m2, druh pozemku:
orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1502,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor,
parcela
registra
„E"
evidovanána mape určeného operátu,
parc. č. 142/28, výmera: 2683m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1502,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor,
parcela
registra
„E"
evidovanána mape určeného operátu,
parc. č. 142/28, výmera: 2683m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1474,
vedený
pre
katastrálne
územie

Deň vydania: 16.08.2019

2/96

Majetok
dlžníka
13.8.2019
podliehajúci
konkurzu

1/48

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

2/384

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/48

Majetok
dlžníka
13.8.2019
podliehajúci
konkurzu

2/384

Majetok
dlžníka
13.8.2019
podliehajúci
konkurzu

1/24

Majetok
dlžníka
13.8.2019
podliehajúci
konkurzu

1/24

Majetok
dlžníka
13.8.2019
podliehajúci
konkurzu

1/24

Majetok
dlžníka
13.8.2019
podliehajúci
konkurzu

2/192

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

35,68

1,66

0,41

9,52

2,38

12,12

1,04

111,79

27,94
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25

Nehnuteľnosť

26

Nehnuteľnosť

27

Nehnuteľnosť

27

Nehnuteľnosť

28

Nehnuteľnosť

29

Nehnuteľnosť

30

Nehnuteľnosť

31

Nehnuteľnosť

32

Nehnuteľnosť

33

Nehnuteľnosť
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Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor,
parcela
registra
„E"
evidovanána mape určeného operátu,
parc. č. 130/12, výmera: 2915m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1474,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor,
parcela
registra
„E"
evidovanána mape určeného operátu,
parc. č. 130/12, výmera: 2915m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1291,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „C"evidovaná
na katastrálnej mape, parc. č. 714/28,
výmera: 882m2, druh pozemku: orná
pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1291,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „C"evidovaná
na katastrálnej mape, parc. č. 714/28,
výmera: 882m2, druh pozemku: orná
pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1291,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „C"evidovaná
na katastrálnej mape, parc. č. 714/29,
výmera: 1728m2, druh pozemku: orná
pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1291,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „C"evidovaná
na katastrálnej mape, parc. č. 714/29,
výmera: 1728m2, druh pozemku: orná
pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1291,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „C"evidovaná
na katastrálnej mape, parc. č. 1860/5,
výmera:
36m2,
druh
pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie
pozemok - List vlastníctva č. 1291,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra „C"evidovaná
na katastrálnej mape, parc. č. 1860/5,
výmera:
36m2,
druh
pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie
pozemok - List vlastníctva č. 1135,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra "E" evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
310/147, výmera: 1805 m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1135,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra "E" evidovaná

Deň vydania: 16.08.2019

2/96

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

2/384

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/12

Majetok
dlžníka
13.8.2019
podliehajúci
konkurzu

2/96

Majetok
dlžníka
13.8.2019
podliehajúci
konkurzu

1/12

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

2/96

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/12

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

2/96

Majetok
dlžníka
13.8.2019
podliehajúci
konkurzu

1/48

13.8.2019

2/384

13.8.2019

Majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

Majetok
dlžníka
podliehajúci

60,72

15,18

73,50

18,37

144,00

36,00

3,00

0,75

37,60

9,40
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34

Nehnuteľnosť

35

Nehnuteľnosť

36

Nehnuteľnosť

37

Nehnuteľnosť

38

Nehnuteľnosť

39

Nehnuteľnosť

40

Pohľadávka
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na mape určeného operátu, parc. č.
310/147, výmera: 1805 m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1209,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra "E" evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
248/1, výmera: 565 m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1209,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra "E" evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
248/6, výmera: 367 m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1209,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra "E" evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
248/7, výmera: 1877 m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1209,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra "E" evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
248/12, výmera: 124 m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1209,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra "E" evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
248/13, výmera: 1512 m2, druh
pozemku: orná pôda
pozemok - List vlastníctva č. 1209,
vedený
pre
katastrálne
územie
Stránske, obec Stránske, okres Žilina,
Okresným úradom Žilina, katastrálny
odbor, parcela registra "E" evidovaná
na mape určeného operátu, parc. č.
248/16, výmera: 425 m2, druh
pozemku: orná pôda
pohľadávka
voči
obchodnej
spoločnosti COMET Slovakia, s.r.o. "v
likvidácii", so sídlom Centrum 12/17,
Považská Bystrica 017 01, IČO: 31
421 067, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 3378/R, na
vyplatenie vyrovnacieho podielu, resp.
podielu na likvidačnom zostatku
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spolu

62,77

40,77

208,55

13,77

168,00

47,22

995,81

8 508,27

V Trenčíne, dňa 13.08.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Ján Kucko

K071645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aghanti Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marka Čulena 1/3, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1977
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 16.08.2019

Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/236/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/236/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 02.05.2019, č. k. 38OdK/236/2019 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
Soňa Aghanti, rod. Chrenovská, nar. 14.11.1977, trvale bytom Marka Čuleňa 1603/1, 972 51 Handlová (ďalej aj
ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie ustanovil správcu Ing. Katarína Štrbáňová, so
sídlom Dvory 1932, Púchov 020 01 (ďalej ako „Správca“).
Citované uznesenie bolo vydané v Obchodnom vestníku č. OV 89/2019 dňa 10.5.2019.
V zmysle ustanovenia § 167v ods.2 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo
postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Týmto Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods.2 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Soňa Aghanti,
rod. Chrenovská, nar. 14.11.1977, trvale bytom Marka Čuleňa 1603/1, 972 51 Handlová, Slovenská republika sa
končí z dôvodu, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ.
Týmto oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka- Soňa Aghanti, rod.
Chrenovská, nar. 14.11.1977, trvale bytom Marka Čuleňa 1603/1, 972 51 Handlová, Slovenská republika zrušuje.

V Púchove 13.08.2019
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K071646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrička Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 171 / 45, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/469/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/469/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
speňaženia všeobecnej podstaty
Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, zapísaná v Zozname správcov
Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1864 (ďalej len ako: „správca“) ako správca
dlžníka: Ivan Ondrička, nar. 18.06.1975, trvale bytom Vajanského 171/45, 020 01 Púchov - Horné Kočkovce,
Slovenská republika, spisová značka: 38OdK/469/2018, v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Púchove, dňa 15.08.2019
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K071647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Stanislav Čorej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 973/3, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/152/2018 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/152/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Ing. Stanislav Čorej, nar. 11.03.1958, trvale bytom 1. mája 973/3, 017 01 Považská Bystrica, v
súlade s ust. § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu. Konkurzná podstata bola
speňažená a správca neeviduje žiadne spory, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý.

K071648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdošíková Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehla 11, 935 35 Tehla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1983
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/123/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/123/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Erika Gajdošíková, nar. 23.06.1983, bytom Tehla č. 11, 935 35 Tehla (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Radlinského 2, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K071649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdošíková Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehla 11, 935 35 Tehla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1983
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/123/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/123/2019
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 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Erika Gajdošíková, nar. 23.06.1983, bytom Tehla č. 11, 935 35 Tehla (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l
ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
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
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74
0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, 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

K071650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdošíková Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehla 11, 935 35 Tehla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1983
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/123/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/123/2019
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“

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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(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
– Erika Gajdošíková, nar.: 23.06.1983, trvale bytom Tehla č. 11, 935 35 Tehla (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 29.07.2019, sp. zn. 31OdK/123/2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 149/2019 dňa 05.08.2019 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, 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 Erika Gajdošíková, born on 23.06.1983, with permanent address at Tehla č. 11, 935 35 Tehla
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of
29.07.2019, ref. No. 31OdK/123/2019 published in the Commercial report No. 149/2019 of 05.08.2019 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Radlinského 2, 949 01
Nitra, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
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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).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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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
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 09.08.2019
Nitra, on 09.08.2019
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K071651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lauko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 168/4, 949 11 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/138/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/138/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Uznesením Okresného súdu Nitra, spis. zn. 28OdK/138/2019-21 zo dňa 07.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Peter Lauko, nar.: 23.03.1980, bytom Rýnska 168/4, 949 11 Nitra - Diely. Za správcu bol
ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, značka správcu S1409.
V zmysle ust. §-u 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na ul. Štefánikova 34, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín
od 08.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou: e-mail: ak@duran.sk, alebo telefonicky na čísle: 0903/756866, 037/6522705.
V Nitre dňa 14.08.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K071652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lauko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 168/4, 949 11 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1980
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/138/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/138/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditors
(es) „ Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables “
(cs) „ Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty “
(da) „ Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne “
(de) „ Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten “
(et) „ Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad “
(en) „ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed “
(fr) „ Invitation a produire une créance. Délais a respecter “
(it) „ Invito all´insinuazione di un credito. Termine da osservare “
(lv) „ Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero “
(lt) „ Kvietimas pateikti reikalavima. Privalomieji terminal “
(hu) „ Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők “
(mt) „ Stedina ghal preżentazzjoni ta´talba. Limiti taż-żmien li ghandom 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 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca Dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra spis. zn. 28OdK/138/2019 zo dňa
07.08.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 155/2019 dňa 13.08.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Peter Lauko, nar.: 23.03.1980, bytom Rýnska 168/4, 949 11 Nitra - Diely, Slovensko (ďalej
len „Dlžník“) a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949
01 Nitra.
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20th May 2015 on Insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Nitra No. 28OdK/138/2019, dated August 07th, 2019, published in Commercial Journal No. 155/2019 on
August 13th 2019, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Peter Lauko, born
23.03.1980, with address Rýnska 168/4, 949 11 Nitra - Diely, Slovakia (hereinafter as the „Debtor“) and
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simultaneously appointed JUDr. Marek Ďuran, head office Štefánikova 34, 949 01 Nitra as the trustee of
the Debtor.
Konkurz na majetok Dlžníka je vyhlásený dňom 14.08.2019.
The bankruptcy of the debtor´s estate is declared on 14th August 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len “ZoKR“) sa pohľadávka uplatňuje v konkurze prihláškou (§ 166a ods. 2 ZoKR).
Veritelia Dlžníka majú právo prihlásiť sa do konkurzu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise
u správcu a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, spis. zn.:
28OdK/138/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the „BRA“),
the claim shall be alleged by an application (§ 166a sec. 2 BRA). The creditors of the Debtor have the right
to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one
original to the Bankruptcy Trustee and in one original to the District court Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra,
Slovakia, to the file No. 28OdK/138/2019. Applications that will not be delivered on time to the Bankruptcy
Trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not allowed to perform the
voting rights and other rights associated with lodged claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne uplatniť zabezpečovacie
právo. Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ. Ak sa
prihlási len neskorší zabezpečený veriteľ, zaťažený majetok podlieha konkurzu iba vtedy, ak z neho možno
predpokladať uspokojenie aj zabezpečeného veriteľa s neskorším zabezpečovacím právom. Prihlásiť sa môže aj
veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
In the case of secured claims, the security right must be properly applied in the application submitted to
the trustee. Loaded property forms the bankruptcy entity if the preferred secured creditor is registered. If
only a later secured creditor is registered, the loaded property is the entity of the bankruptcy if it is
possible to assume also the satisfaction of a secured creditor with a later security right. Creditor who has
a claim against another person different from Debtor, can also register its claim if it is secured with
security right applicable to the estate of Debtor, lodge its claims in the same way. The application has to
be filled in a special application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Dlžníka, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Prihláška musí byť
označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the Information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securites also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately. The
lodgment of the claim shall bear the heading „Prihláška pohľadávky“.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca 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 kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
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cause of the interests. The claim has to be lodged in the EUR currency. If the claim is not logged in the
EUR, 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 is not
stated by European central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedenie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the Information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case if a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
In case the creditor does not have the residence or seat or affiliation of the company in Slovak republic,
a representative with an address or a seat in Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. The application form, which
was delivered to trustee or Court cannot be corrected or amended.
Táto výzva sa vzťahuje na každého zahraničného veriteľa, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v Únii v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This invitation applies to any foreign creditor who is habitually resident, domiciled or registered in the
Union according to the Regulation (EU) No. 2015/848 dated 20th May 2015.

V Nitre dňa 14.08.2019 / In Nitra on 14th August 2019
JUDr. Marek Ďuran, správca / Bankruptcy trustee

K071653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lauko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 168/4, 949 11 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/138/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/138/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka: Peter Lauko, nar.: 23.03.1980, bytom Rýnska 168/4, 949 11 Nitra - Diely,
spis. zn. 28OdK/138/2019, v súlade s ust. § 32 ods. 7 a ods. 19 ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý
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možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa
osobitného predpisu.
Bežný účet vedený v: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463
Výška preddavku: 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky – 2 % z
popretej sumy, min. 350,- EUR, max. 1.000,- EUR
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania
v predpísanej výške s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V Nitre, dňa 14.08.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K071654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Forró Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 262/34, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1983
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/138/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/138/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Tomáš Forró, nar. 01.12.1983, bytom Bratislavská 262/34, 946 03 Kolárovo (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Radlinského 2, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a
13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
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LawService Recovery, k.s., správca

K071655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Forró Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 262/34, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1983
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/138/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/138/2019
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 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Tomáš Forró, nar. 01.12.1983, bytom Bratislavská 262/34, 946 03 Kolárovo (ďalej len „Dlžník“), v zmysle
§167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
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
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74
0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, 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

K071656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Forró Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 262/34, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1983
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/138/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/138/2019
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“
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(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
– Tomáš Forró, nar.: 01.12.1983, trvale bytom Bratislavská 262/34, 946 03 Kolárovo (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 31.07.2019, sp. zn.
30OdK/138/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 150/2019 dňa 06.08.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949
01 Nitra, 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 Tomáš Forró, born on 01.12.1983, with permanent address at Bratislavská 262/34, 946 03
Kolárovo (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Nitra of 31.07.2019, ref. No. 30OdK/138/2019 published in the Commercial report No. 150/2019 of 06.08.2019
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Radlinského 2, 949 01
Nitra, 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
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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
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
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prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The 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).
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).
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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
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 08.08.2019
Nitra, on 08.08.2019
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K071657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fajnorová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 212/7, 935 37 Dolný Pial
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/127/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/127/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Mária Fajnorová, nar. 17.10.1958, bytom Hlavná 212/7, 935 37 Dolný Pial (ďalej len „Dlžník“), oznamuje,
že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na
adrese: Za Humnami 44, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421905123892 alebo na e-mail:
spravca@kozar.sk
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca
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K071658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fajnorová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 212/7, 935 37 Dolný Pial
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/127/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/127/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Mária Fajnorová, nar. 17.10.1958, bytom Hlavná 212/7, 935 37 Dolný Pial (ďalej len „Dlžník“), v zmysle
§167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
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
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK98
8330 0000 0023 0092 1070, FIOZSKBA, vedený v Fio banka, 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.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K071659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fajnorová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 212/7, 935 37 Dolný Pial
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/127/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/127/2019
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“
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(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
– Mária Fajnorová, nar.: 17.10.1958, trvale bytom Hlavná 212/7, 935 37 Dolný Pial (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 31.07.2019, sp. zn.
28OdK/127/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 150/2019 dňa 06.08.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený Ing. Mgr. Štefan Kozár so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949
01 Nitra, značka správcu: S1789 (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 Mária Fajnorová, born on 17.10.1958, with permanent address at Hlavná 212/7, 935 37 Dolný
Pial (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of
31.07.2019, ref. No. 28OdK/127/2019 published in the Commercial report No. 150/2019 of 06.08.2019 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Ing. Mgr. Štefan Kozár with its office at Za Humnami 44, 949 01 Nitra,
ref. No. of trustee: S1789 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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§ 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
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)
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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).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
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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
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 08.08.2019
Nitra, on 08.08.2019
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca dlžníka
Ing. Mgr. Štefan Kozár, trustee of the bankrupt

K071660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balázsová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komoča 272, 941 21 Komoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/139/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/139/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Lucia Balázsová, nar. 09.12.1987, bytom Komoča 272, 941 21 Komoča (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421905123892 alebo na e-mail:
spravca@kozar.sk
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K071661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balázsová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komoča 272, 941 21 Komoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/139/2019 S1789
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Okresný súd Nitra
27OdK/139/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Lucia Balázsová, nar. 09.12.1987, bytom Komoča 272, 941 21 Komoča (ďalej len „Dlžník“), v zmysle
§167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
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
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK98
8330 0000 0023 0092 1070, FIOZSKBA, vedený v Fio banka, 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.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K071662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balázsová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komoča 272, 941 21 Komoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/139/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/139/2019
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"
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(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
– Lucia Balázsová, nar.: 09.12.1987, trvale bytom Komoča 272, 941 21 Komoča (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 01.08.2019, sp. zn. 27OdK/139/2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 152/2019 dňa 08.08.2019 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený Ing. Mgr. Štefan Kozár so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1789 (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 Lucia Balázsová, born on 09.12.1987, with permanent address at Komoča 272, 941 21
Komoča (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra
of 01.08.2019, ref. No. 27OdK/139/2019 published in the Commercial report No. 152/2019 of 08.08.2019 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Ing. Mgr. Štefan Kozár with its office at Za Humnami 44, 949 01 Nitra,
ref. No. of trustee: S1789 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

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

119

Obchodný vestník 158/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.08.2019

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
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
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prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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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. 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.
Nitra, dňa 13.08.2019
Nitra, on 13.08.2019
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca dlžníka
Ing. Mgr. Štefan Kozár, trustee of the bankrupt

K071663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Récka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Lapáš 442, 951 04 Veľký lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.6.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/141/2019 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/141/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 7.8.2019, č.k. 28OdK/141/2019,
konkurz na dlžníka Monika Récka, nar. 11.06.1972, bytom 951 04 Veľký Lapáš 442. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice. Dlžník v minulosti
podnikal pod obchodným menom Monika Récka REMON, s miestom podnikania Veľký Lapáš 442, 951 04 Veľký
Lapáš, IČO: 40 875 725, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 1.1.2016. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku dňa 13.8.2019, č. OV 155/2019, č. zverejnenia K070131.
Konkurz bol vyhlásený podľa Štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom
po 1.3.2017. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu a to
v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné
vopred dohodnúť so správcom písomne alebo telefonicky na vyššie uvedených kontaktoch.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K071664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kandl Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lontov 231 t.č. Holíčska 15, Bratislava, 935 75 Lontov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/102/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/102/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku podstát
Oznámenie o tom, že nebol zistený žiadny majetok
Výzva veriteľom na podanie podnetu na vykonanie iného šetrenia majetku dlžníka
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Michal Kandl, nar. 03.04.1996, bytom Ipeľský Sokolec, Lontov č. 231,
t.č. Holíčska 15, 851 05 Bratislava 5, štátny občan SR, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra
pod spis. zn. 27OdK/102/2019 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.
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 oznámenia
na bankový účet správcu IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 s uvedením poznámky „konkurz Michal Kandl“.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K071665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Récka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Lapáš 442, 951 04 Veľký lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.6.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/141/2019 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/141/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 7.8.2019, č.k. 28OdK/141/2019,
konkurz na dlžníka Monika Récka, nar. 11.06.1972, bytom 951 04 Veľký Lapáš 442. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice. Dlžník v minulosti
podnikal pod obchodným menom Monika Récka REMON, s miestom podnikania Veľký Lapáš 442, 951 04 Veľký
Lapáš, IČO: 40 875 725, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 1.1.2016. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku dňa 13.8.2019, č. OV 155/2019, č. zverejnenia K070131.
Konkurz bol vyhlásený podľa Štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom
po 1.3.2017. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovený správca oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm.b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie : SK08 0900 0000 0051 5904 2344 vedený v SLSP, a.s., pobočka Levice
Výška kaucie: 350,- EUR
Variabilný symbol: 281412019. Správa pre prijímateľa: „Kaucia na popretie v konkurze 28OdK/141/2019 a
označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky“. Bez
uvedených údajov správca nebude vedieť identifikovať dlžníka a ani veriteľa a vykonať popretie!!
Poučenie:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené
prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde..
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
JUDr. Jozef Majorán, správca
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K071666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Récka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Lapáš 442, 951 04 Veľký lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.6.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/141/2019 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/141/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom konaní
JUDr. Jozef Majorán ako správca dlžníka: Monika Récka, nar. 11.06.1972, bytom 951 04 Veľký Lapáš 442,
v minulosti podnikajúceho pod obchodným menom Monika Récka REMON, s miestom podnikania Veľký Lapáš
442, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 40 875 725, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 1.1.2016. (ďalej len
„dlžník “), oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra, Slovenská republika, sp. zn. 28OdK/141/2019, zo dňa
7.8.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
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According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May
2015, JUDr. Jozef Majorán as the bankruptcy trustee of Monika Récka, born on June 11th 1972, domicile
951 04 Veľký Lapáš 442, Slovak Republic, business under a business name Monika Récka, place of
business Veľký Lapáš 442, 951 04 Veľký Lapáš, ID: 40 875 725, Slovak Republic, with the end of the
business activity on First January 2016 (hereinafter only ,,the Bankrupt“), our duty is to inform that with
the resolution of the District Court Nitra, Slovak Republic, No. 28OdK/141/2019, August 7th 2019,
bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 13.8.2019. Dňom 14.8.2019
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published on August 13th 2019. Bankruptcy was declared
on August 14th 2019.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva , ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, excwpt 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. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký 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 ) .
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim , whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
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in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta Štúra 3, 93401 Levice,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta
Štúra 3, 93401 Levice, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a reštrukturalizácia 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 the Slovak language on a preprinted form / the registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a restrukturalizácia.
aspx www.justice.gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e)
total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
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professional care (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou , v
prihláške uvedie vyhlásenie , či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu , prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy ,
in which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.
6 BRA).
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).
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).
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.
JUDr, Jozef Majorán, správca dlžníka
JUDr. Jozef Majorán, bankruptcy trustee

K071667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Golánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 103, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/138/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/138/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra spisová značka 29OdK/138/2019, zo dňa 05.08.2019 bol JUDr.Peter Bojda,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce , zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1828 ustanovený za
správcu konkurznej podstaty dlžníčke Monika Golanová nar.06.09.1974, bytom Salka 103, 943 61 Salka. Toto
uznesenie bolo zverejnené dňa 12.08.2019 v Obchodnom vestníku SR a nadobudlo právoplatnosť dňa
13.08.2019. V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce, a to v čase
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stránkových hodín v pracovných dňoch od 7:00 hod do 13:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu prosím vopred
nahlásiť prostredníctvom e-mailovej komunikácie na e-mailovej adrese: judr.peterbojda@gmail.com alebo
telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0904 925 845.
V Nitre, dňa 14.08.2019

JUDr.Peter Bojda

K071668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Golánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 103, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/138/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/138/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 8480/2015 zo dňa 20.5.2015 ako správca úpadcu: Monika
Golánová nar.06.09.1974, bytom Salka 103, 943 61 Salka. (ďalej len "úpadca"), oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Nitra, sp. zn. 29OdK/138/2019 zo dňa 05.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené dňa 12.08.2019 v Obchodnom vestníku SR a nadobudlo
právoplatnosť dňa 13.08.2019. Veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.Peter Bojda, Správca,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na
Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 29OdK/138/2019. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť
bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: 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. 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
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.
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. K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje. 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 pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení
v zozname záväzkov Dlžníka.
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According to the Direction of the European Council No. 8480/2015 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor Monika Golanová born 06.09.1974, address Salka 103, 943 61 Salka, Slovakia
(hereinafter referred to as "debtor") I´m obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra,
No. 29OdK/138/2019 dated on 05.08.2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt's estate. This
resolution of the District Court was published on 12.08.2019. This resolution became valid and enforceable
on 13.08.2019. 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 to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.Peter Bojda,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovakia. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný
súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia, to the No. 29OdK/138/2019. Should creditor
serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration,
such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the
schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the
delivery of the application to the trustee. The application must be submitted on a pre-printed form and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature. 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. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim
should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends. 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. 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 . 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. Also the future claim or claim can be alleged by the
application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition (hereinafter only as "conditional
claim"); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim. To the claim shall be attached the documents,
which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if
he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the
claim in the accountancy. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report
determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into
consideration. 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. The submission, by which the
claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected. This publication
refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the European Union
than in the Slovak Republic and who are not listed in the Debtor´s list of commitments.
V Nitre dňa 14.08.2019

JUDr.Peter Bojda

K071669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Golánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 103, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/138/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/138/2019
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníčky Monika Golánová nar.06.09.1974, bytom Salka 103, 943
61 Salka v zmysle § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje číslo
bankového účtu IBAN SK5883300000002401000182 SWIFT: FIOZSKBAXXX vedeného vo Fio Banke, a.s., na
ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur za účelom popretia pohľadávky veriteľom. Do poznámky prosím
uviesť: 29OdK/138/2019. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
V Nitre, dňa 14.08.2019

JUDr.Peter Bojda

K071670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zrubec Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lula 48, 935 35 Lula
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1992
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/61/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/61/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Milan Zrubec, nar. 06.06.1992, bytom
Lula 48, 935 35 Lula (ďalej len „Dlžník“), 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 len
„ZKR“), ponukové konanie so speňažením majetku vo vlastníctve dlžníka.
KOLO: TRETIE
Predmet:
·

Hnuteľný majetok – motorové vozidlo, ktoré bolo zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod
položkou por. č. 1. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 126/2019 pod
K056779 dňa 02.07.2019.

Por. č. Popis hnuteľnej veci
1.

VIN

Rok výroby Stav

Renault Megane, strieborná metalíza
VF1BA0E0515375630 1997
svetlá

havarované,
nepojazdné

Súpisová
hodnota
nekompletné,

50,00 EUR

Súpisová zložka majetku: Hnuteľný majetok – motorové vozidlo
Podstata: všeobecná
Dôvod zápisu: Zistené na základe súčinnosti od Okresného riaditeľstva PZ v Leviciach, dopravného inšpektorátu
a Návrhu na vyhlásenie konkurzu
Lehota: Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v posledný deň lehoty.
Spôsob uplatenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy za hnuteľný majetok – motorové vozidlo do sídla kancelárie správcu na adresu G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., SNP 56, 934 01 Levice v lehote podľa tohto oznámenia. Ponuka
musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANE
32OdK/61/2019“. Záujemca – fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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preukazu. Záujemca – právnicka 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. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu
meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku
konkurzu: 32OdK/61/2019. Bližšie informácie správca poskytne na telefónnom čísle 0905 948 699 alebo na emailovej adrese levice@gbkr.sk.
Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465
0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 32612019.
V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená 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. Náklady spojené s nadobudnutím
hnuteľného majetku – motorového vozidla do vlastníctva, najmä s vypracovaním kúpnej zmluvy, overením
podpisu predávajúceho na kúpnej zmluve, poštovným súvisiacim so zaslaním kúpnej zmluvy kupujúcemu je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny a taktiež
právo zrušiť ponukové konanie.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K071671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vičan Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1093 / 11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/67/2015 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/67/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka: Roman Vičan, nar. 22.01.1975, bytom
Nitra, Nová č. 1093/11, v konkurznom konaní vedenom OS Nitra pod č. k. 31K/67/2015, ktorého vyhlásenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 208/2015 dňa 29. októbra 2015 týmto oznamuje, že do správcovského spisu
je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch
pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 16.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu odporúčam vopred si dohodnúť na tel. +421 911 667 290, alebo e-mailom na adrese
tomas.christov@gmail.com.
Ing. Tomáš Christov – správca

K071672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vičan Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1093 / 11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1975

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/67/2015 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/67/2015
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Tomáš Christov, správca dlžníka Roman Vičan, nar. 22.01.1975, bytom Nitra, Nová č. 1093/11, v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu pri popretí prihlásenej
pohľadávky konkurzných veriteľov je IBAN: SK68 1100 0000 0029 4506 3034. Ako variabilný symbol uveďte
číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, v správe pre prijímateľa je potrebné uviesť sp. zn. 31K/67/2015. Aby
bolo popretie veriteľom účinné, je potrebné doručiť podanie na predpísanom tlačive.

Ing. Tomáš Christov – správca

K071673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boros Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 320, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/83/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/83/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra, ustanovený do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Jozef Boros, nar. 06.11.1974, bytom Bátorove Kosihy č.
320, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, oznamuje, že na základe informácií pri preskúmaní pomerov dlžníka v zmysle § 166i ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, poskytnutého zoznamu majetku, ktorý je
súčasťou Návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom nebol zistený majetok vo vlastníctve
dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.

V Nitre, dňa 13.08.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K071674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šabík Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídl. Lúky 1115 / 23, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/353/2018 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/353/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Marek
Šabík, nar. 28.09.1994, Lúky 1115/23, 952 01 Vráble (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 154/2019 zo dňa 12.08.2019 (K069829).
Číslo
položky
1
2

Popis

Počet
ks

Mobilný telefón Xiaomi
1
Redmi Note 5A
Notebook,
UMAX
1
VisionBook 13Wa Pro

Výrobné
číslo

Rok
výroby

Stav opotrebovanosti

28e51a3b

-

používaný,
funkčný,
1/1
poškodený pádom

50,- €

používaný

110,- €

-

Spoluvlastnícky podiel Súpisová
Dlžníka
hodnota v €

1/1

(ďalej len „Hnuteľné veci“)
Hnuteľné veci sa predávajú ako súbor v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť
niektorých ich častí. Správca súčasne upozorňuje, že Hnuteľné veci môžu mať viaceré vady, ako aj na možný
nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a
certifikátov. Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady
zabezpečiť odvoz Hnuteľných vecí z miesta ich uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: spravca@reguli.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Marek Šabík– HNUTEĽNÉ VECI - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova 9, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK98 0900 0000 0051 4884 7091, BIC:
GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľné veci (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za hnuteľné veci - Marek Šabík“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
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; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. označenie Hnuteľných vecí,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Hnuteľné veci.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Hnuteľné veci v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľné veci na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K071675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Mártonová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné Námestie 10, 94069 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/139/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/139/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Magdaléna Mártonová, nar. 09.01.1974, bytom Hlavné Námestie 10, 940 69
Nové Zámky, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde NITRA, č. k. 28OdK/139/2019, týmto oznamuje,
že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii
správcu na adrese: Lodná 2A, 94501 Komárno, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.0012.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je
potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
vasek@spravca.eu
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K071676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Mártonová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné Námestie 10, 940 69 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/139/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/139/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Magdaléna Mártonová, nar. 09.01.1974, bytom Hlavné Námestie 10, 940 69
Nové Zámky, týmto oznamuje v súlade s §167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania o určenie popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Preddavok na trovy konania možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Výška preddavku na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky sú dve percentá a/ zo sumy spornej pohľadávky, b/ zo sumy, v ktorej bola popretá (ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky) a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Preddavok sa skladá na účet
správcu, č. ú., IBAN: SK24 1100 0000 0029 3427 9948 vedený v Tatra banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.

K071677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Mártonová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné Námestie 10, 940 69 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/139/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/139/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
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(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(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
úpadcu Magdaléna Mártonová, nar. 09.01.1974, bytom Hlavné Námestie 10, 940 69 Nové Zámky, že bol na
majetok úpadcu uznesením Okresného súdu NITRA, spis. zn. 28OdK/139/2019 zo dňa 07.08.2019 uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 155/2019 zo dňa 13.08.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený
Mgr. Alexej Vašek, so sídlom: Lodná 2A, 94501 Komárno.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Magdaléna Mártonová, born 09.01.1974, res: Hlavné Námestie 10, 940 69 Nové Zámky,
Slovakia, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Nitra, No. 28OdK/139/2019 dated
on the 07.08.2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 155/2019 from 13.08.2019 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Alexej Vašek, office: Lodná 2A, 94501
Komárno, as the trustee in bankruptcy, 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 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „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 (§
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28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
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, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením 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 of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

K071678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MST Trade s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lontov 13 / 0, 935 75 Lontov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 643 997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/11/2017 S1487
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Okresný súd Nitra
27K/11/2017
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č.: 7/. poplatok za účasť na dražbe vo výške : 3,32 Eur, vlastníctvo dlžníka 1/1, zaradený
do všeobecnej podstaty.
Súpisová zložka majetku č.: 8/. poplatok za dražobné podklady vo výške : 15,00 Eur, vlastníctvo dlžníka 1/1,
zaradený do všeobecnej podstaty.

K071679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POLYNIT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiarska 16, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 479
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2011 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/48/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu oddelenej podstaty veriteľa METROPOLITEJ, s.r.o., IČO: 36 544 019, so sídlom
Rastislavova 12, 949 01 Nitra (predtým Československá obchodná banka, a. s., IČO: 36854140, Michalská
18, 815 63 Bratislava) o súpisovú hodnotu majetku - oprava:

·

nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti POLYNIT SK, s.r.o., zapísaným na liste
vlastníctva č. 7828, vedenom Správou katastra Nitra, pre katastrálne územie: Mlynárce, obec:
Nitra, okres: Nitra ako:

STAVBY
Súpisné číslo
261
261
261
261
344
345

na parcele číslo
1061/ 10
1061/ 11
1061/ 23
1061/ 24
1061/184
1061/185
1061/ 33
1061/199

PARCELY registra „C“
Parcelné číslo
1061/ 10
1061/ 11
1061/ 23
1061/ 24
1061/ 33
1061/ 34
1061/ 35
1061/100
1061/182
1061/188

Druh stavby
1
1
1
1
18
14
20
20

Výmera v m2
311
309
669
190
1198
379
7496
68
2486
2878

Popis stavby
sklad
sklad
sklad
sklad
čistiareň odpad.vôd
kolový mlyn
želez.vlečka
studňa,ochran.pásmo

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
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
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Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 298.000.- EUR

K071680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novák Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černík 4, 941 05 Černík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/252/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/252/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 7.6.2018, sp. zn.: 32OdK/252/2019 zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 14.6.2018 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 7.6.2018“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Pavol
Novák, nar. 17.01.1965, bytom Černík 4, 941 05 Černík, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod číslom S 1431 (ďalej len „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 1 ZKR Správca pri preskúmavaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu
majetku, zoznamu veriteľov a z informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca
vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenie ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenie, ktoré sú
časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie Správca
vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie
majetku Dlžníka, ich predniesli Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu
a zložili zálohu na trovy šetrení.

Ing. Jana Fülöpová, správca

K071681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Virágová Kateřina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 356, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
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Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/131/2019 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/131/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431, so sídlom
kancelárie: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako správca dlžníka: Kateřina Virágová, nar.26.04.1972, bytom 935
52 Šarovce 356 (ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Nitra
pod sp.zn. 28OdK/131/2019, 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 v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách v sídle správcu na
adrese: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 902 150 120,
alebo elektronicky na e-mailovej adrese: spravcakp@gmail.com.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K071682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žatevná 1155 / 13, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/18/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/18/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o verejnom ponukovom konaní – konkurz Pavol Kotlár
Druhé kolo ponukového konania
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Pavol Kotlár, nar. 18.4.1971, bytom Žatevná 1155/13, 951 35 Veľké Zálužie, podnikajúci pod
obchodným menom: Pavol Kotlár, s miestom podnikania Žatevná 1155, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 40 079 813, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.12.2007, (ďalej len „Dlžník“), č.k. 31OdK/18/2019 S1533, v
súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje :
druhé verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č.
106/2019 zo dňa 04.06.2019 takto:
Por.
číslo
1.

2.

3.

Popis

Dátum
zapísania

Pozemok – katastrálne územie Veľké Zálužie, LV č. 442, parcela
č. 529/3, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 29.05.2019
534 m2, spoluvlastnícky podiel 1/6
Pozemok – katastrálne územie Veľké Zálužie, LV č. 442, parcela
č. 529/4, Druh pozemku: záhrada, výmera 266 m2, 29.05.2019
spoluvlastnícky podiel 1/6
Stavba - katastrálne územie Veľké Zálužie, LV č. 442, na parcele
č. 529/3, Popis stavby: Rodinný dom, Súpisné číslo: 1155, 29.05.2019

Súpisová
hodnota

Zabezpečovacie
právo

Sporný
zápis

Dôvod
zápisu

890 EUR

Nie

Nebol
vykonaný

§ 167h
ZKR

450 EUR

Nie

Nebol
vykonaný

§ 167h
ZKR

3.610 EUR Nie

Nebol
vykonaný

§ 167h
ZKR
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spoluvlastnícky podiel 1/6
Pozemok – katastrálne územie Veľké Zálužie, LV č. 2974,
parcela č. 529/5, Druh pozemku: záhrada, výmera 126 m2, 29.05.2019
spoluvlastnícky podiel 1/56

25 EUR

Deň vydania: 16.08.2019

Nie

vykonaný

ZKR

Nebol
vykonaný

§ 167h
ZKR

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Nehnuteľnosti uvedené vyššie sú predmetom speňažovania jednotlivo, teda nie ako súbor nehnuteľných vecí.
2. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so správcom
na tel. č. 0903 215 770, e-mailom: lukas.grezdo@gmail.com alebo písomne/osobne na adrese Streďanská
1537/14, 955 01 Topoľčany.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
tohto oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ak 10. deň pripadne na deň pracovného pokoja, lehota končí
najbližší pracovný deň.
4. V lehote na predkladanie záväzných ponúk je záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu na bankový
účet správcu SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Do poznámky pri bankovom prevode záujemca uvedie „konkurz Pavol
Kotlár“. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
• musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
• musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,
○ pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti;
○ pri právnickej osobe:
I. obchodné meno,
II. sídlo,
III. IČO,
IV. originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1
mesiac,
V. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra;
○ pri fyzickej osobe podnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
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III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
• musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách jednotlivo na každú nehnuteľnú vec, o ktorú má záujemca
záujem, pričom najnižšia kúpna cena je 50% súpisovej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti,
• musí obsahovať uvedenie, na ktorú nehnuteľnosť sa ponuka vzťahuje,
• musí byť doručená včas osobne, do elektronickej schránky správcu alebo poštou na adresu kancelárie
správcu v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ Pavol Kotlár – ZÁVÄZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom.
6. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, do elektronickej schránky správcu (číslo schránky:
E0006767524) alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá
nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca nebude
neprihliadať.
7. Predaj sa uskutoční za najvyššie ponúkanú cenu. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu
neprimeranosti všetky predložené ponuky. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom,
ponuka ktorého záujemcu bude úspešná.
8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk v kancelárii správcu. Správca úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bude najvhodnejšia oznámi, že jeho
ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu
do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 8. tohto oznamu.
10. Úspešný záujemca si prevezme nehnuteľnosti v takom stave, v akom sa momentálne nachádza/jú. Správca
nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetných nehnuteľnostiach. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
11. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastra o povolení
vkladu. Podľa ustanovenia § 47 Obč. zák. je k účinnosti kúpnej zmluvy potrebné rozhodnutie príslušného
okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na
kupujúceho na základe rozhodnutia katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti.
V Topoľčanoch dňa 13.08.2019
Mgr. Lukáš Grežďo, správca
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K071683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Stanislav Pobuda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Vozokany 31, 951 82 Veľké Vozokany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 953 811
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/146/2019S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/146/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Mgr. Stanislav Pobuda, nar. 25.06.1985, bytom 951 82 Veľké Vozokany 31, podnikajúci pod obchodným menom:
Stanislav Pobuda, s miestom podnikania 951 82 Veľké Vozokany 31, IČO: 47 953 811,
týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Párovská 26, 949
01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín: pondelok až piatok 07:00-14:00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu je potrebné vopred zaslať písomne na adresu správcu alebo e-mailom na adresu:
slovenska.insolvencna@gmail.com.
V Nitre, dňa 13.08.2019, Slovenská insolvenčná k.s., správca

K071684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanuliaková Anna, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaseňová 3216/11, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1984
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2017 S1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2017
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Správca úpadcu Ing. Anna Hanuliaková, Jaseňová 3216/11, 010 07 Žilina, nar.: 27.07.1984, v zmysle
ustanovenia § 68 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
preraďuje výťažok zo speňaženia bytu č. 34, vchod č. 22, na 3. p, nachádzajúceho sa v bytovom dome so
súpisným číslom 834 postavenom na parcele reg. C-KN s p.č. 2717/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
869 m2, k.ú. Žilina, LV č. 6293, po už uspokojenom zabezpečovacom práve zabezpečeného veriteľa VÚB, a.s.,
ktorý zvýšil po jeho uspokojení, do všeobecnej podstaty:
Opis súpisovej zložky majetku

Spôsob speňaženia
súpisovej zložky

Zvyšný výťažok zo speňaženia bytu č. 34, vchod č. 22, na 3. p, nachádzajúceho sa v bytovom dome so
súpisným číslom 834 postavenom na parcele reg. C-KN s p.č. 2717/1 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 869 m2, k.ú. Žilina, LV č. 6293

Preradenie výťažku
3 803,08
podľa § 70 ods. 2 ZKR EUR

SKP, k.s.
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K071685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Bačkor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšnianska ulica 1411/51, 034 82 Liptovské Sliače - Vyšný Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/250/2019 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/250/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michaela Vieriková správca dlžníka Jaroslav Bačkor, nar. 02.06.1956, bytom Vyšnianska ulica 1411/51, 034
82 Liptovské Sliače - Vyšný Sliač, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok 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 čísle 0917 079 946 alebo e-mailom na adresu vierikovam@gmail.com.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K071686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Bačkor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšnianska ulica 1411/51, 034 82 Liptovské Sliače - Vyšný Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/250/2019 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/250/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka Jaroslav Bačkor, nar. 02.06.1956, bytom Vyšnianska ulica 1411/51,
034 82 Liptovské Sliače - Vyšný Sliač, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 2 % zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej
350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN: SK87 8330 0000 0027 0159 5288 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Backor.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Michaela Vieriková, správca
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K071687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Bačkor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšnianska ulica 1411/51, 034 82 Liptovské Sliače - Vyšný Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/250/2019 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/250/2019
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
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta
V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
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o insolvenčnom konaní ako správca úpadcu Jaroslav Bačkor, nar. 02.06.1956, bytom Vyšnianska ulica 1411/51,
034 82 Liptovské Sliače - Vyšný Sliač oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Žilina,
sp. zn. 1OdK/250/2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 155/2019 dňa 13.8.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu bola ustanovená JUDr. Michaela Vieriková.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of Jaroslav Bačkor, born 02.06.1956, permanently residing at Vyšnianska
ulica 1411/51, 034 82 Liptovské Sliače - Vyšný Sliač, our duty is to inform you, that District Court in Žilina, No.
1OdK/250/2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 155/2019 from 13.8.2019 proclaimed bankruptcy
of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Michaela Vieriková 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).
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).
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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).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní 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:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. 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
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. 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.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings 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:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. 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;
c. 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;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
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g. 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
h. number; and
i. 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. 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
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 Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
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JUDr. Michaela Vieriková, správca (administrator)

K071688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Jankolu 5321/7, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/174/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/174/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Monika Borková, nar. 29.05.1975, trvale bytom
M. Jankolu 5321/7, 036 01 Martin - Záturčie, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“),
zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a zapísaný do
súpisu:
Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v súpise konkurznej
1
podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 96 – záhrada o výmere 108 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie, príslušný okresný Slovenská republika; Prievidza; Nitrianske Rudno, Nitrianske Rudno, Okresný
úrad, katastrálny odbor, číslo LV:
úrad Prievidza, katastrálny odbor; LV č. 82
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
20/960
súpisová hodnota majetku:
7,47 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v intraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 2,25 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 3,32 EUR/m2 podľa vyhlášky Ministerstva
vysvetlenie:
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a z prieskumu trhu s prihliadnutím na
využitie nehnuteľnosti.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do súpisu:
13.08.2019; vlastníctvo dlžníka

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v súpise konkurznej
2
podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. C KN parc.č. 314 – orná pôda o výmere 154 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie, príslušný okresný Slovenská republika; Prievidza; Nitrianske Rudno, Nitrianske Rudno, Okresný
úrad, katastrálny odbor, číslo LV:
úrad Prievidza, katastrálny odbor; LV č. 897
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/4
súpisová hodnota majetku:
30,8 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v intraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 38,50 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,80 EUR/m2 podľa vyhlášky Ministerstva
vysvetlenie:
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a z prieskumu trhu s prihliadnutím na
využitie nehnuteľnosti.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do súpisu:
13.08.2019; vlastníctvo dlžníka

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v súpise konkurznej
3
podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. C KN parc.č. 315 – orná pôda o výmere 247 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie, príslušný okresný Slovenská republika; Prievidza; Nitrianske Rudno, Nitrianske Rudno, Okresný
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úrad, katastrálny odbor, číslo LV:
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
súpisová hodnota majetku:
umiestnenie pozemku:

vysvetlenie:

deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do súpisu:

Deň vydania: 16.08.2019

úrad Prievidza, katastrálny odbor; LV č.897
1/4
49,40 EUR
pozemok je umiestnený v intraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 61,75 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,80 EUR/m2 podľa vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a z prieskumu trhu s prihliadnutím na
využitie nehnuteľnosti.
13.08.2019; vlastníctvo dlžníka

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v súpise konkurznej
4
podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 193/2 – orná pôda o výmere 553 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie, príslušný okresný Slovenská republika; Prievidza; Nitrianske Rudno, Nitrianske Rudno, Okresný
úrad, katastrálny odbor, číslo LV:
úrad Prievidza, katastrálny odbor; LV č. 897
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/4
súpisová hodnota majetku:
110,60 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 138,25 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,80 EUR/m2 podľa vyhlášky Ministerstva
vysvetlenie:
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a z prieskumu trhu s prihliadnutím na
využitie nehnuteľnosti.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do súpisu:
13.08.2019; vlastníctvo dlžníka

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v súpise konkurznej
5
podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 228/1 – orná pôda o výmere 384 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie, príslušný okresný Slovenská republika; Prievidza; Nitrianske Rudno, Nitrianske Rudno, Okresný
úrad, katastrálny odbor, číslo LV:
úrad Prievidza, katastrálny odbor; LV č. 897
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/4
súpisová hodnota majetku:
76,80 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 96 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,80 EUR/m2 podľa vyhlášky Ministerstva
vysvetlenie:
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a z prieskumu trhu s prihliadnutím na
využitie nehnuteľnosti.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do súpisu:
13.08.2019; vlastníctvo dlžníka

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v súpise konkurznej
6
podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 280/1 – orná pôda o výmere 547 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie, príslušný okresný Slovenská republika; Prievidza; Nitrianske Rudno, Nitrianske Rudno, Okresný
úrad, katastrálny odbor, číslo LV:
úrad Prievidza, katastrálny odbor; LV č. 897
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/4
súpisová hodnota majetku:
109,40 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v intraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 136,75 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,80 EUR/m2 podľa vyhlášky Ministerstva
vysvetlenie:
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a z prieskumu trhu s prihliadnutím na
využitie nehnuteľnosti.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do súpisu:
13.08.2019; vlastníctvo dlžníka
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Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v súpise konkurznej
7
podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 280/101 – orná pôda o výmere 42 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie, príslušný okresný Slovenská republika; Prievidza; Nitrianske Rudno, Nitrianske Rudno, Okresný
úrad, katastrálny odbor, číslo LV:
úrad Prievidza, katastrálny odbor; LV č. 897
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/4
súpisová hodnota majetku:
8,40 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 10,5 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,80 EUR/m2 podľa vyhlášky Ministerstva
vysvetlenie:
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a z prieskumu trhu s prihliadnutím na
využitie nehnuteľnosti.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do súpisu:
13.08.2019; vlastníctvo dlžníka

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v súpise konkurznej
8
podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 515/1 – orná pôda o výmere 1102 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie, príslušný okresný Slovenská republika; Prievidza; Nitrianske Rudno, Nitrianske Rudno, Okresný
úrad, katastrálny odbor, číslo LV:
úrad Prievidza, katastrálny odbor; LV č. 897
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/4
súpisová hodnota majetku:
220,40 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 275,50 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,80 EUR/m2 podľa vyhlášky Ministerstva
vysvetlenie:
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a z prieskumu trhu s prihliadnutím na
využitie nehnuteľnosti.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do súpisu:
13.08.2019; vlastníctvo dlžníka

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v súpise konkurznej
9
podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 573/1 – orná pôda o výmere 105 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie, príslušný okresný Slovenská republika; Prievidza; Nitrianske Rudno, Nitrianske Rudno, Okresný
úrad, katastrálny odbor, číslo LV:
úrad Prievidza, katastrálny odbor; LV č. 897
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/4
súpisová hodnota majetku:
21,- EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 26,25 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,80 EUR/m2 podľa vyhlášky Ministerstva
vysvetlenie:
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a z prieskumu trhu s prihliadnutím na
využitie nehnuteľnosti.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do súpisu:
13.08.2019; vlastníctvo dlžníka

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v súpise konkurznej
10
podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 280/2 – orná pôda o výmere 615 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie, príslušný okresný Slovenská republika; Prievidza; Nitrianske Rudno, Nitrianske Rudno, Okresný
úrad, katastrálny odbor, číslo LV:
úrad Prievidza, katastrálny odbor; LV č. 930
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/6
súpisová hodnota majetku:
82,- EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v intraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 102,5 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,80 EUR/m2 podľa vyhlášky Ministerstva
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vysvetlenie:

deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do súpisu:

Deň vydania: 16.08.2019

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a z prieskumu trhu s prihliadnutím na
využitie nehnuteľnosti.
13.08.2019; vlastníctvo dlžníka

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v súpise konkurznej
11
podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 280/102 – orná pôda o výmere 55 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie, príslušný okresný Slovenská republika; Prievidza; Nitrianske Rudno, Nitrianske Rudno, Okresný
úrad, katastrálny odbor, číslo LV:
úrad Prievidza, katastrálny odbor; LV č. 930
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/6
súpisová hodnota majetku:
7,34 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 9,17 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,80 EUR/m2 podľa vyhlášky Ministerstva
vysvetlenie:
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a z prieskumu trhu s prihliadnutím na
využitie/druh nehnuteľnosti.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania do súpisu:
13.08.2019; vlastníctvo dlžníka

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Ružomberku dňa 13.08.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K071689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bajcár Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/183/2019 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/183/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Maroš Bajcár, nar. 04.07.1974, bytom 036 01 Martin, adresa na
doručovanie Lermontova 1/5, 036 01 Martin, do 01.12.2018 podnikajúceho pod obchodným menom Maroš
Bajcár, s miestom podnikania Košťany nad Turcom 99, 038 41 Košťany nad Turcom, IČO: 47 149 311
týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods.3) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že po základnej
prihlasovacej lehote na prihlasovanie pohľadávok §167l ods. 3) ZoKR bola dňa 07.08.2019 do kancelárie správcu
doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Slovenská republika – Krajský súd
v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, por. č. 1, v počte 1ks v celkovej výške
prihlásenej sumy 120 €, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod číslom 3/1 až 3/2.
JUDr. Jozef Šamaj, správca
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K071690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kindernay Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/177/2019 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/177/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Pavol Kindernay, nar. 15.12.1973, bytom 010 01 Žilina, adresa na
doručovanie: A. Bernoláka 25, 010 01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Kindernay,
s miestom podnikania Antona Bernoláka 2167/25, 010 01 Žilina, IČO: 50 782 258 týmto v zmysle ustanovenia
§ 167l ods.3) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote na prihlasovanie
pohľadávok §167l ods. 3) ZoKR bola dňa 12.08.2019 do kancelárie správcu doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10,
813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, por. č. 1, v počte 1ks v celkovej výške prihlásenej sumy 192,57 €, ktoré boli
zapísané do zoznamu pohľadávok pod číslom 6/1 až 6/5.
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K071691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Holub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 907, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/443/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/443/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Ondrej Holub, nar. 01. 06. 1960, trvale bytom 1. mája 907, 981 01 Hnúšťa; pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Ondrej Holub, s miestom podnikania Mierová 6, 059 21 Svit, IČO: 17 289
424, týmto oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, nakoľko je dlžník nemajetný a v
dôsledku toho podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii sa konkurz končí.

K071692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rajčan Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 202, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1951
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/622/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/622/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Ján Rajčan, nar. 04.06.1951, trvale bytom Stará Kremnička 202, 965 01 Stará Kremnička, týmto v zmysle
ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujeme súpis majetku
zaradeného do všeobecnej podstaty:
Č. Podstata

Názov Súpisová
hodnota
[EUR]
1 Všeobecná Orná 155,12
podstata
pôda

Miesto Dátum
Dôvod
Druh
Výmera Názov
Číslo listu Číslo Spoluvlastnícky
predaja zapísania zapísania pozemku [m2]
katastrálneho vlastníctva parcely podiel dlžníka
územia
Žiar nad 13.08.2019 § 67 ods. Orná
787
Stará
1138
1072
1/1
Hronom
1 písm. a) pôda
Kremnička
ZKR

Vo Vlkanovej, dňa 13.08.2019
PERSPECTA
SKP S1894

Recovery,

k.s.

K071693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrašková Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Brezno 0, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/461/2019 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/461/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní
JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Lýdia Hrašková,
nar. 14. 06. 1982, trvale bytom Mesto Brezno, 977 01 Brezno, adresa na doručovanie 9. mája 3, 977 03 Brezno,
podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje I. kolo ponukového konania majetku tvoriaceho konkurznú
podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
1. Predmetom ponukového konania je súbor nehnuteľností, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 103/2019 zo dňa 30.05.2019 pod položkami por. č. 1. až 3.
2. Predmetom ponukového konania je súbor nehnuteľností, odpredaj jednotlivých položiek je vylúčený.
II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie Hrašková– neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu v rámci úradných hodín.
Lehota na predkladanie ponúk je 14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto ponukového konania v
Obchodnom vestníku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
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3. Každý účastník ponukového konania musí zložiť zálohu vo výške ponúknutej ceny, a to na účet správcu
vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., číslo účtu (IBAN) : SK74 0900 0000 0051 3253 5421 a to tak, že táto musí
byť na účet správcu pripísaná najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Prihliada sa iba na tie
ponuky, kde bola zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a doklad: pri fyzických osobách obojstrannú fotokópiu občianskeho preukazu a pri
právnických osobách výpis z príslušného registra,
- kontaktné údaje,
- označenie ponukového konania podľa čísla Obchodného vestníka
- výšku ponúkanej ceny,
- dátum a podpis účastníka,
- čestné prehlásenie účastníka, že v prípade úspechu v ponukovom konaní je ochotný uhradiť správny poplatok
za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
7. Záujemcovia o vykonanie obhliadky, prípadne podrobnejšie informácie, musia oznámiť svoj záujem
prostredníctvom e-mailu na adrese: reallux@reallux.sk. Bližšie informácie o predmete predaja môžu záujemcovia
získať aj v rámci vopred dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 13.08.2019
JUDr. Daniel Janšo, správca

K071694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Beňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bacúrov 64, 962 61 Bacúrov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Zuzana Beňová, bytom Bacúrov 64, 962 61 Bacúrov,
nar.: 10.05.1964 v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty majetku úpadcu.
Typ súpisovej zložky:
Popis
Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle
poukázané na konkurzný účet úpadcu
Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle

v akom môžu byť
§ 72 ods. 2 ZKR)
v akom môžu byť
§ 72 ods. 2 ZKR)

Iná majetková hodnota
Súpisová
Mena Suma hodnota
Poznámka
postihnuté výkonom
Platiteľ
za obdobie 04/2018
dôchodku
EUR 114,50 114,50 €
poisťovňa
postihnuté výkonom
Platiteľ
za obdobie 05/2018
dôchodku
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poukázané na konkurzný účet úpadcu
Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle
poukázané na konkurzný účet úpadcu
Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle
poukázané na konkurzný účet úpadcu
Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle
poukázané na konkurzný účet úpadcu
Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle
poukázané na konkurzný účet úpadcu
Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle
poukázané na konkurzný účet úpadcu
Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle
poukázané na konkurzný účet úpadcu
Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle
poukázané na konkurzný účet úpadcu
Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle
poukázané na konkurzný účet úpadcu
Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle
poukázané na konkurzný účet úpadcu
Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle
poukázané na konkurzný účet úpadcu
Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle
poukázané na konkurzný účet úpadcu
Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle
poukázané na konkurzný účet úpadcu
Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle
poukázané na konkurzný účet úpadcu
Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle
poukázané na konkurzný účet úpadcu

Typ súpisovej zložky:
Parcelové číslo
Druh pozemku
C-KN 1935/5
Záhrada
C-KN 1935/322
Záhrada

Deň vydania: 16.08.2019

EUR 114,50 114,50 €
v akom môžu byť postihnuté výkonom
§ 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 06/2018
EUR 114,50 114,50 €
v akom môžu byť postihnuté výkonom
§ 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 07/2018
EUR 114,50 114,50 €
v akom môžu byť postihnuté výkonom
§ 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 08/2018
EUR 101,86 101,86 €
v akom môžu byť postihnuté výkonom
§ 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 09/2018
EUR 101,86 101,86 €
v akom môžu byť postihnuté výkonom
§ 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 10/2018
EUR 101,86 101,86 €
v akom môžu byť postihnuté výkonom
§ 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 11/2018
EUR 101,86 101,86 €
v akom môžu byť postihnuté výkonom
§ 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 12/2018
EUR 101,86 101,86 €
v akom môžu byť postihnuté výkonom
§ 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 01/2019
EUR 101,86 101,86 €
v akom môžu byť postihnuté výkonom
§ 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 02/2019
EUR 101,86 101,86 €
v akom môžu byť postihnuté výkonom
§ 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 03/2019
EUR 101,86 101,86 €
v akom môžu byť postihnuté výkonom
§ 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 04/2019
EUR 101,86 101,86 €
v akom môžu byť postihnuté výkonom
§ 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 05/2019
EUR 101,86 101,86 €
v akom môžu byť postihnuté výkonom
§ 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 06/2019
EUR 101,86 101,86 €
v akom môžu byť postihnuté výkonom
§ 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 06/2019

Pozemky
Výmera v m2
1340
1574

EUR 101,86 101,86 €

LV č. Štát, obec, katastrálne územie
6639 SR, Zvolen, Môťová
6639 SR, Zvolen, Môťová

poisťovňa
Platiteľ
dôchodku
poisťovňa
Platiteľ
dôchodku
poisťovňa
Platiteľ
dôchodku
poisťovňa
Platiteľ
dôchodku
poisťovňa
Platiteľ
dôchodku
poisťovňa
Platiteľ
dôchodku
poisťovňa
Platiteľ
dôchodku
poisťovňa
Platiteľ
dôchodku
poisťovňa
Platiteľ
dôchodku
poisťovňa
Platiteľ
dôchodku
poisťovňa
Platiteľ
dôchodku
poisťovňa
Platiteľ
dôchodku
poisťovňa
Platiteľ
dôchodku
poisťovňa
Platiteľ
dôchodku
poisťovňa

Spoluvl. podiel
1/332
1/332

-

starobného
Sociálna

-

starobného
Sociálna

-

starobného
Sociálna

-

starobného
Sociálna

-

starobného
Sociálna

-

starobného
Sociálna

-

starobného
Sociálna

-

starobného
Sociálna

-

starobného
Sociálna

-

starobného
Sociálna

-

starobného
Sociálna

-

starobného
Sociálna

-

starobného
Sociálna

-

starobného
Sociálna

Hodnota v EUR*
18,72
21,99

*Pozn.: Hodnota záhrad určená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (4,64 € / m2).
V Banskej Bystrici, dňa 13.08.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K071695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bláziová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Brezno 0, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/569/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/569/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Marta Bláziová, nar. 15.
01. 1968, trvale bytom mesto Brezno, 977 01 Brezno, na korešpondenčnej adrese Nálepkova 42, 977 01
Brezno. , (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 11.08.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Marta Bláziová, nar. 15. 01. 1968, trvale bytom mesto Brezno, 977 01 Brezno,
na korešpondenčnej adrese Nálepkova 42, 977 01 Brezno.
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

K071696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nižnan Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenica 64 64, 966 01 Bzenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/471/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/471/2019
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 :
Ing. Naďa Bôžiková, správca dlžníka - Milan Nižnan, nar. 06. 05. 1968, trvale bytom Bzenica 64, 966 01
Bzenica , počas svojej funkcie správcu zistila zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku, ktorý by tvoril súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka. Na základe týchto skutočností,
následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust.
§ 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok Milan
Nižnan, nar. 06. 05. 1968, trvale bytom Bzenica 64, 966 01 Bzenica, končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Milan Nižnan, nar. 06. 05. 1968, trvale bytom
Bzenica 64, 966 01 Bzenica, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K071697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Buček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Resla 467, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/767/2019 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/767/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Radoslav Buček, nar. 03.09.1977, trvale bytom Horná Resla 467, 969 01 Banská Štiavnica, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica počas stránkových hodín v dňoch
pondelok až piatok od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese správcu alebo na tel. čísle: 0903
922 438 alebo mailom: skp.jandova@gmail.com.

JUDr. Jana Jandová, správca

K071698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Buček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Resla 467, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/767/2019 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/767/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Radoslav
Buček, nar. 03.09.1977, trvale bytom Horná Resla 467, 969 01 Banská Štiavnica, č. k. 4OdK/767/2019,
týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur pre popieranie
prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky
nasledovne: číslo účtu: SK2011110000001055455007, BIC: UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Jana Jandová, 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

159

Obchodný vestník 158/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.08.2019

K071699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Buček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Resla 467, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/767/2019 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/767/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Radoslav Buček, nar.
03.09.1977, trvale bytom Horná Resla 467, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/767/2019 zo dňa 30.07.2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Radoslav Buček, date of birth 03.09.1977, residency at Horná Resla 467, 969 01 Banská
Štiavnica (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Banská Bystrica, No. 4OdK/767/2019 dated on 30th of July 2019, the bankruptcy was declared on the
Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 150/2019 dňa
06.08.2019. Dňom 07.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 150/2019 on
06th of August 2019. Bankruptcy was declared on 07th of August 2019.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. §
199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with § 199 sec. 9
BRA).

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Jana Jandová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the address: JUDr. Jana Jandová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 08.08.2019.
The date 08th of August 2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
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necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

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

162

Obchodný vestník 158/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.08.2019

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Jana Jandová, správca
JUDr. Jana Jandová, trustee

K071700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kevický Libor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 508 / 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/29/2018 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/29/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Stela Chovanová, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1612, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ing. Libor Kevický, nar. 30.04.1954, trvale bytom Radvanská 508/17, 974 05 Banská Bystrica
(ďalej aj ako „dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn.
4OdK/29/2018, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, č. k. 4OdK/29/2018
zo dňa 19.01.2018, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 19/2018 dňa 26.01.2018, pod č. K005653, týmto
vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1, v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZoKR“) verejné ponukové konanie na speňaženie majetku podliehajúcemu konkurzu dlžníka:

1. kolo ponukového konania – na speňaženie nižšie uvedeného nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 176/2018 zo dňa 12.09.2018, pod č.
K067808) a to ako „stojí a leží“
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Štát, obec
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vlastníctva parcely podiel

orná pôda 6503

Slovenská
republika, Veľký
Veľký
Čepčín
Čepčín

203
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Hodnota
zapisovaného
Dôvod
zapísania majetku určená
majetku do súpisu
vlastným
odhadom
správcu

1/1 majetok patriaci
Parcela
do bezpodielového
CKN
§ 167i ods.
spoluvlastníctva
1.483 €
365/3
1 Zákona č. 7/2005 Z. z.
manželov

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „ponúkaný majetok“).
Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 16:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 16:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“).
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: JUDr. Stela Chovanová, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke s označením:
„PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 4OdK/29/2018“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo bankového
účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne
2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania, a súčasne
3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu, a súčasne
4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v mBank S.A.,
pobočka zahraničnej banky číslo účtu IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036, BIC (SWIFT): BREXSKBX.,
pričom je potrebné uviesť variabilný symbol č. 4292018 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk a súčasne
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za predmet speňažovania. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie
ponúk:
Správca otvorí a vyhodnotí ponuky v lehote 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania, v prípade
ak si oprávnená osoba neuplatní v súlade so zákonom právo vykúpiť ponúkaný majetok, správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom,
pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet
speňažovania sa bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako
„stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu speňažovania v katastri
nehnuteľností a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
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nadobúdateľ (kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa obec nachádza, so súhlasom dlžníka má
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu
uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. Pri speňažení súboru majetku správca nie je
viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však
predkupné právo ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku 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.
Vo Zvolene 13.08.2019

JUDr. Stela Chovanová, správca

K071701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krekáč Radislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senné 13, 991 01 Senné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/624/2019 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/624/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Radislav
Krekáč, nar. 22. 05. 1972, Senné 13, 99101 Senné, obchodné meno Radislav Krekáč, s miestom podnikania
Závada 88, 99121 Závada, IČO: 40448932, podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis
majetku konkurznej podstaty:
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K071702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michna Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Šmidkeho 1288 / 3, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/337/2019 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/337/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

Oznam o tom, že majetok prestáva podliehať konkurzu
JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Slavomír
Michna, nar. 21. 04. 1972, trvale bytom Karola Šmidkeho 1288/3, 969 01 Banská Štiavnica, v súlade s § 167p
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 oznamuje, že nakoľko majetok tvoriaci konkurznú podstatu, ktorej súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 86/2019 zo dňa 06.05.2019 pod zn. K037510, pod položkou por. č. 1. sa
nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu.
V Banskej Bystrici dňa 13. 08. 2019
JUDr. Daniel Janšo, správca

K071703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oštromová Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Rimava 1068/34, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1962
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/731/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/731/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
insolva debt solutions, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241, správca dlžníka:
Lýdia Oštromová, Sídlisko Rimava 1068/34, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40212394 /r.č.: / nar.: 22.05.1962,
v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok
na IBAN: SK13 0900 0000 0051 5416 7519, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 936; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
insolva debt solutions, k.s., správca Lýdia Oštromová

K071704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balciar Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hnúšťa -, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/732/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/732/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 028 311,
správca úpadcu: Marian Balciar, Hnúšťa -/-, 981 01 Hnúšťa, IČO: 41 307 127 /r.č.: / nar.: 18.10.1964, oznamuje,
že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 45 202 89 38

Kontakt: e-mail: office@tkak.sk

K071705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balciar Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hnúšťa -, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/732/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/732/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 028 311,
správca dlžníka: Marian Balciar, Hnúšťa -/-, 981 01 Hnúšťa, IČO: 41 307 127 /r.č.: / nar.: 18.10.1964, v zmysle §
167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN:
SK85 0900 0000 0004 0385 5257, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 937; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý
zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Tomáš Kohút, správca Marian Balciar

K071706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balciar Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hnúšťa -, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/732/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/732/2019
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: Marian Balciar, Hnúšťa -/-,
981 01 Hnúšťa, IČO: 41 307 127 /r.č.: / nar.: 18.10.1964 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré
vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/732/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 06.08.2019. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01
Zvolen, IČO: 45 028 311, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva
spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej 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 Marian Balciar, Hnúšťa -/-, 981 01 Hnúšťa, IČO: 41 307 127 /Pers. ID no.: / born.: 18.10.1964
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd
Banská Bystrica (District Court), No. 5OdK/732/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 6th of August 2019. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Tomáš Kohút, trustee, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO:
45 028 311, or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic
submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The
application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be
taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak
Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, 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 13.08.2019
In Zvolen, 13th of August 2019
JUDr. Tomáš Kohút, správca
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JUDr. Tomáš Kohút, trustee

K071707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chanava 237, 980 44 Chanava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/735/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/735/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas
stránkových hodín od 9:00-11:00, 12:00-16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú
písomne na adrese správcu, emailom: abalazikova@yahoo.com alebo telefonicky na tel. č.048/414 71 46, mobil:
0905 770 457.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K071708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chanava 237, 980 44 Chanava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/735/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/735/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo
účtu na zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. , číslo účtu 142 553 9006/1111, IBAN: SK31 1111 0000 0014 2553 9006.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca
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K071709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chanava 237, 980 44 Chanava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/735/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/735/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Róbert
Tóth, nar.: 15.09.1968, trvale bytom: Chanava 237, 980 44 Lenartovce („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/735/2019 zo dňa 24.07.2019,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 148/2019 zo dňa 02.08.2019 vyhlásený konkurz a za správcu bola
ustanovená JUDr. Andrea Balážiková, PhD, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Andrea Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974
01 Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
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

172

Obchodný vestník 158/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.08.2019

pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
In accordance with the Direction of the European Parliament and the Council 2015/848 dated 20.05.2015
as the administrator of the debtor Róber Tóth, born: 15.09.1968, residence: Chanava 237, 980 44
Lenartovce (hereinafter referred to as the “debtor”). I hereby declare that the debtor's assets were by
order of the District Court of Banská Bystrica, č. 2OdK/735/2019 dated 24.07.2019, published in
Commercial Bulletin no. 148/2019 dated 02.08.2019 and bankruptcy was declared JUDr. Andrea
Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
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 the Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator JUDr. Andrea
Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia 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
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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.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca
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K071710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Katarína Neumannová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýtna 119, 985 53 Mýtna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1972
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/454/2019/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/454/2019
Druh podania:
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

Dňa 29.7.2019 bola správcovi Dlžníka JUDr. Katarína Neumannová, nar.: 31.12.1972, trvale bytom: Mýtna 119,
985 53 Mýtna, korešpondenčná adresa: P. O. Box 8, 810 06 Bratislava 16 doručená námietka veriteľa Alfasol,
s.ro. proti položke č. 3 Súpisu všeobecnej podstaty (zverejneného v OV 139/2019 dňa 22.7.2019) v nasledovnom
znení:
KONKURZNÝ
Nám.
974
01
Vaša
Naša
V Banskej Bystrici, dňa 29.07.2019

SPRÁVCA,
SNP
Banská
značka:
značka:

k.s.
15
Bystrica
20dK/454/2019
301/2019

Vyjadrenie
Ako splnomocnený právny zástupca spoločnosti Alfasol, s.r.o., IČO:48 020 095, so sídlom: Boženy
Němcovej 8, 811 04 Bratislava, (ďalej len „Alfasol“) oprávnený na základe splnomocnenia
udeleného dňa 19.07.2019, podávame toto vyjadrenie vo veci konkurzu dlžníka: JUDr. Katarína
Neumannová, nar. 31.12.1972, trvale bytom Mýtna 119, 985 53 Mýtna (ďalej len „JUDr. Katarína
Neumannová“).
Dôkaz:
Splnomocnenie
právneho
zástupcu
I.
1. V prvom rade poukazujeme na skutočnosť, že z predložených listinných dôkazov je zrejmé, že
obchodná
spoločnosť
INDUSTRY
TRADE
SERVICE,
kereskedelmi
és
Szolgálató
Korlátolt
Felelosségú
Társaság,
Cg.
11-09-008053,
DIČ:
12609840-2-11,
IČO:
12609840-4690-113-11,
sídlo: 2800 Tatabánya Cementgyári út 1. szám (ďalej len „ITS“) prenechala na základe ústne
uzavretej
zmluve
o
pôžičke
zo
dňa
25.5.2015
finančné
prostriedky
JUDr.
Kataríne
Neumannovej
vo
výške
660.000,EUR
s
lehotou
splatnosti
31.12.2017.
2. Akékoľvek Vaše tvrdenia ohľadom skutočností, že došlo k uzatvoreniu zmluvy o pôžičke dňa
27.05.2015 nemajú oporu v skutkovom stave a predložených listinných dôkazoch a to z dvoch
dôvodov:
2.2. Zmluva o pôžičke je reálnym kontraktom, ktorý na svoj vznik vyžaduje plnenie – v tomto
prípade
odoslanie
peňazí,
ku
ktorému
po
podpise
zmluvy
o
pôžičke
zo
dňa
27.05.2015
nikdy
nedošlo.
Predložená
zmluva
o
pôžičke
je
podpísaná
dňa
27.05.2015
a k prevodu peňažných prostriedkov došlo deň pred podpisom – a teda dňa 26.05.2015.
Táto pôžička nemohla nikdy vzniknúť, pretože na jej základe (pozn. na základe zmluvy
o
pôžičke
zo
dňa
27.05.2015)
nikdy
nedošlo
k
plneniu
poskytnutiu
pôžičky.
2.3. Zmluva o pôžičke zo dňa 27.05.2015 v znení v akom bola predložená, je podpísaná dvomi
osobami – a to pani JUDr. Neumannovou a pánom Pavlom Neumannom, ktorý konal za
spoločnosť ITS. Pán Neumann tvrdí, že zmluvu o pôžičke zo dňa 27.05.2015 nikdy
nepodpísal a podpis, ktorý sa na listine nachádza nie je jeho. Zároveň poukazujeme na
skutočnosť,
že
Pavel
Neumann
nebol
oprávnený
podpísať
zmluvu
o
pôžičke
zo
dňa
27.05.2015 a to z dôvodu, že v tom čase nevykonával funkciu štatutárneho orgánu
spoločnosti ITS. Funkcia
konateľa Pavla Neumanna
v spoločnosti ITS
zanikla ku dňu
26.05.2015.
3. S poukazom na všetky vyššie uvedené skutočnosti je zrejmé, že jediným platným a reálnym
kontraktom
medzi
ITS
a
JUDr.
Katarínou
Neumannovou
bola
ústne
uzavretá
zmluva
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o
pôžičke
zo
dňa
25.05.2015.
Aequitas,
s.r.o.,
advokátska
kancelária
zápis v OR: OS BB, odd. Sro., vložka č. 13281/S, IČO: 36 628 841, č. ú.: ČSOB a.s., 401 853 2484/7500
4. V nadväznosti na uvedené fakty dodávame, že keďže došlo k platnému uzatvoreniu zmluvy
o pôžičke dňa 25.05.2015, pohľadávka z tejto zmluvy mohla byť riadne a platne postúpená na iný
subjekt, keďže základným predpokladom pre postúpenie je existencia pohľadávky, ktorú sme
jasne zdokladovali. Následne tým pádom došlo k riadnemu a platnému postúpeniu pohľadávky vo
výške 660.000,- EUR a to na základe zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 25.05.2015 (ďalej
ako Zmluva o postúpení 1) uzatvorenej medzi ITS a Pavlom Neumannom. Zároveň dodávame, že
v Zmluve o postúpení 1 bola pohľadávka vo výške 660.000,- EUR riadne a presne identifikovaná.
5. Následne Pavel Neumann ako veriteľ pohľadávky vo výške 660.000,- EUR postúpil predmetnú
pohľadávku na obchodnú spoločnosť Alfasol a to na základe zmluvy o postúpení pohľadávky zo
dňa
02.05.2018
(ďalej
ako
„zmluva
o
postúpení
2“).
6. Alfasol následne platne dňa 02.01.2017 započítal pohľadávku vo výške 660.000 EUR, splatnú
31.12.2017 voči pohľadávke JUDr. Kataríny Neumannovej vo výške 375.000 EUR vyplývajúcu zo
zmluvy
o
pôžičke
zo
dňa
02.06.2015
splatnej
dňa
31.12.2018
7. Z uvedeného vyplýva, že pohľadávka JUDr. Kataríny Neumannovej, ktorá vznikla na
základe
Zmluvy
o
pôžičke
zo
dňa
02.06.2015,
zanikla
jednostranným
započítaním
so
splatnou
pohľadávkou,
ktorú
spoločnosť
Alfasol
nadobudla
platným
postúpením.
II.
8. Avšak z dôvodu právnej istoty napriek tomu, že sme presvedčení, že zmluva o pôžičke zo dňa
27.05.2015,
ktorá
bola
predložená
pani
JUDr.
Katarínou
Neumannovou
nemôže
byť
hodnotená
ako
platná,
z
opatrnosti
podávame
aj
nasledovné
vyjadrenie:
9. V zmysle výkladových pravidiel je potrebné na právny úkon prihliadať vždy z hľadiska jeho
obsahu a nie na základe toho, ako bol pomenovaný. To, že zmluva o pôžičke zo dňa 27.05.2015
nesie názov „Zmluva o pôžičke“ neznamená, že zmluvou o pôžičke v zmysle zákona aj reálne je. Na
zmluvu o pôžičke dňa 27.05.2015 je pritom, z hľadiska jej obsahu, možné nahliadať jedine
ako na dohodu o splatnosti už poskytnutej pôžičky a nie ako na zmluvu o pôžičke, prípadne
môže mať zmluva o pôžičke zo dňa 27.05.2015 charakter vyhlásenia o poskytnutej pôžičke.
Avšak
stále
poukazujeme
na
skutočnosť,
že
takúto
listinu
zo
dňa
27.05.2015
Pavel
Neumann nepodpísal, a ani ju s poukazom na bod 2.2 tohto vyjadrenia ani podpísať
nemohol.
10. Ak na Listinu budeme nahliadať ako na dohodu o splatnosti pôžičky, splatnosť pôžičky, ktorá bola
poskytnutá na základe Zmluvy o pôžičke, by bola dohodnutá na 31.05.2025. A teda, nebolo by
možné akceptovať jednostranné započítanie pohľadávok, ktoré vykonal Alfasol a ani Pavel
Neumann, pretože v čase jednostranného započítania pohľadávky ešte neboli splatné - neboli
spôsobilé
na
jednostranné
započítanie
v
zmysle
§
580
a
nasl.
OZ.
11. Spoločnosť Alfasol spolu s podaním tohto vyjadrenia podala aj prihlášku svojej pohľadávky
vyplývajúcej zo Zmluvy o pôžičke do konkurzu na majetok pani JUDr. Kataríny Neumannovej.
V zmysle ustanovenia § 167c ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej
len „ZoKR“) sa prihlásením pohľadávky voči dlžníkovi pohľadávka stáva splatnou. Pričom ZoKR
nevylučuje v §167c ods. 3 započítanie vzájomných pohľadávok JUDr. Neumannovej a Alfasolu.
Na základe uvedeného, teda z opatrnosti spoločnosť Alfasol spolu s podaním prihlášky
jednostranne započítava
svoju pohľadávku
vyplývajúcu
zo Zmluvy
o
pôžičke.
Započítaním
pohľadávok zaniká pohľadávka vyplývajúca zo Zmluvy o pôžičke v rozsahu 375.000,00 EUR
v ktorom sa vzájomne kryje s pohľadávkou JUDr. Neumannovej voči Alfasolu vyplývajúcej
zo
zmluvy
o
pôžičke
uzatvorenej
dňa
02.06.2015
a
splatnej
dňa
31.12.2018.
Prílohy:
Splnomocnenie
S
úctou
Aequitas s.r.o., JUDr. Ing. Miloš Novák

K071711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Katarína Neumannová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýtna 119, 985 53 Mýtna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1972
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/454/2019/S1189
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/454/2019
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

Dňa 29.7.2019 bola správcovi Dlžníka JUDr. Katarína Neumannová, nar.: 31.12.1972, trvale bytom: Mýtna 119,
985 53 Mýtna, korešpondenčná adresa: P. O. Box 8, 810 06 Bratislava 16 doručená námietka veriteľa Pavel
Neumann proti položke č. 4 Súpisu všeobecnej podstaty (zverejneného v OV 139/2019 dňa 22.7.2019) v
nasledovnom znení:

KONKURZNÝ
Nám.
974
01
Vaša
Naša
V Banskej Bystrici, dňa 29.07.2019

SPRÁVCA,
SNP
Banská
značka:
značka:

k.s.
15
Bystrica
20dK/454/2019
301/2019

Vyjadrenie
Ako splnomocnený právny zástupca klienta Pavel Neumann, trvale bytom xxxxxxxxxxxxx nar.: xxxxxxxx, rodné
číslo: xxxxxxxxxxxx, (ďalej len „Pavel Neumann“) oprávnený na základe splnomocnenia udeleného dňa
19.07.2019, podávame toto vyjadrenie vo veci konkurzu dlžníka: JUDr. Katarína Neumannová, nar. 31.12.1972,
trvale
bytom
Mýtna
119,
985
53
Mýtna
(ďalej
len
„JUDr.
Katarína
Neumannová“).
Dôkaz:
Splnomocnenie
právneho
zástupcu
zo
dňa
19.07.2019
I.
1. V prvom rade poukazujeme na skutočnosť, že z predložených listinných dôkazov je zrejmé, že obchodná
spoločnosť INDUSTRY TRADE SERVICE, kereskedelmi és Szolgálató Korlátolt Felelosségú Társaság, Cg. 1109-008053, DIČ: 12609840-2-11, IČO: 12609840-4690-113-11, sídlo: 2800 Tatabánya Cementgyári út 1. szám
(ďalej len „ITS“) prenechala na základe ústne uzavretej zmluve o pôžičke zo dňa 25.5.2015 finančné prostriedky
JUDr.
Kataríne
Neumannovej
vo výške
660.000,- EUR
s lehotou
splatnosti
31.12.2017.
2. Akékoľvek Vaše tvrdenia ohľadom skutočností, že došlo k uzatvoreniu zmluvy o pôžičke dňa 27.05.2015
nemajú oporu v skutkovom stave a predložených listinných dôkazoch a to z dvoch dôvodov:
2.1. Zmluva o pôžičke je reálnym kontraktom, ktorý na svoj vznik vyžaduje plnenie – v tomto prípade odoslanie
peňazí, ku ktorému po podpise zmluvy o pôžičke zo dňa 27.05.2015 nikdy nedošlo. Predložená zmluva o pôžičke
je podpísaná dňa 27.05.2015 a k prevodu peňažných prostriedkov došlo deň pred podpisom – a teda dňa
26.05.2015. Táto pôžička nemohla nikdy vzniknúť, pretože na jej základe (pozn. na základe zmluvy o pôžičke zo
dňa
27.05.2015)
nikdy
nedošlo
k
plneniu
poskytnutiu
pôžičky.
2.2. Zmluva o pôžičke zo dňa 27.05.2015 v znení v akom bola predložená, je podpísaná dvomi osobami – a to
pani JUDr. Neumannovou a pánom Pavlom Neumannom, ktorý konal za spoločnosť ITS. Pán Neumann tvrdí, že
zmluvu o pôžičke zo dňa 27.05.2015 nikdy nepodpísal a podpis, ktorý sa na listine nachádza nie je jeho. Zároveň
poukazujeme na skutočnosť, že Pavel Neumann nebol oprávnený podpísať zmluvu o pôžičke zo dňa 27.05.2015
a to z dôvodu, že v tom čase nevykonával funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti ITS. Funkcia konateľa Pavla
Neumanna
v
spoločnosti
ITS
zanikla
ku
dňu
26.05.2015.
Aequitas,
s.r.o.,
advokátska
kancelária
zápis v OR: OS BB, odd. Sro., vložka č. 13281/S, IČO: 36 628 841, č. ú.: ČSOB a.s., 401 853 2484/7500
3. S poukazom na všetky vyššie uvedené skutočnosti je zrejmé, že jediným platným a reálnym kontraktom medzi
ITS a JUDr. Katarínou Neumannovou bola ústne uzavretá zmluva o pôžičke zo dňa 25.05.2015.
4. V nadväznosti na uvedené fakty dodávame, že keďže došlo k platnému uzatvoreniu zmluvy o pôžičke dňa
25.05.2015, pohľadávka z tejto zmluvy mohla byť riadne a platne postúpená na iný subjekt, keďže základným
predpokladom pre postúpenie je existencia pohľadávky, ktorú sme jasne zdokladovali. Následne tým pádom došlo
k riadnemu a platnému postúpeniu pohľadávky vo výške 660.000,- EUR a to na základe zmluvy o postúpení
pohľadávky zo dňa 25.05.2015 (ďalej ako Zmluva o postúpení 1) uzatvorenej medzi ITS a Pavlom Neumannom.
Zároveň dodávame, že v Zmluve o postúpení 1 bola pohľadávka vo výške 660.000,- EUR riadne a presne
identifikovaná.
5. Následne Pavel Neumann ako veriteľ pohľadávky vo výške 660.000,- EUR postúpil predmetnú pohľadávku na
obchodnú spoločnosť Alfasol s.r.o., IČO:48 020 095, so sídlom: Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, (ďalej len
„Alfasol“) a to na základe zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 02.05.2018 (ďalej ako „zmluva o postúpení 2“).
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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6. Alfasol následne započítal pohľadávku vo výške 660.000 EUR, splatnú 31.12.2017 voči pohľadávke JUDr.
Kataríny Neumannovej vo výške 375.000 EUR vyplývajúcu zo zmluvy o pôžičke zo dňa 02.06.2015 splatnej dňa
31.12.2018
7. Obchodná spoločnosť Alfasol po vykonaní jednostranného zápočtu postúpila dňa 15.02.2019 na základe
Zmluvy o postúpení pohľadávky (ďalej len „Zmluva o postúpení pohľadávky“) zostávajúcu pohľadávku na Pavla
Neumanna
a
to
vo
výške
285.000
EUR.
8. Pavel Neumann následne vykonal započítanie pohľadávky voči JUDr. Kataríne Neumannovej, s pohľadávkou
JUDr. Kataríny Neumannovej vzniknutej na základe ústnej zmluvy o pôžičke zo dňa 01.06.2015, keď JUDr.
Katarína Neumannová poskytla Pavlovi Neumannovi pôžičku vo výške 200.000,- EUR, splatnú dňa 31.12.2018.
9. Pavel Neumann oznámil JUDr. Kataríne Neumannovej započítanie listom zo dňa 22.02.2019 označeným ako
„VEC: Oznámenie o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok. Jednostranným započítaním zanikli
pohľadávky v rozsahu v akom sa vzájomne kryli a teda v sume 200.000,- EUR. Pavel Neumann zároveň JUDr.
Kataríne Neumannovej oznámil, že zvyšná časť jeho pohľadávky v sume 85.000 EUR nie je dotknutá.
10. Tvrdíme, že zmluva o pôžičke zo dňa 25.05.2015, zmluva o postúpení 1, zmluva o postúpení 2 ako aj zmluva
o postúpení 3 sú riadnymi platnými právnymi úkonmi a nie je možné v nadväznosti na všetky skutočnosti
spochybňovať
ich
platnosť.
11. Z uvedeného vyplýva, že údajná pohľadávka JUDr. Kataríny Neumannovej, ktorá vznikla na základe zmluvy o
pôžičke zo dňa 01.06.2015, zanikla jednostranným započítaním so splatnou pohľadávkou, ktorú Pavol Neumann
nadobudol
platným
postúpením.
II.
12. Avšak z dôvodu právnej istoty napriek tomu, že sme presvedčení, že zmluva o pôžičke zo dňa 27.05.2015,
ktorá bola predložená pani JUDr. Katarínou Neumannovou nemôže byť hodnotená ako platná, z opatrnosti
podávame
aj
nasledovné
vyjadrenie:
13. V zmysle výkladových pravidiel je potrebné na právny úkon prihliadať vždy z hľadiska jeho obsahu a nie na
základe toho, ako bol pomenovaný. To, že zmluva o pôžičke zo dňa 27.05.2015 nesie názov „Zmluva o pôžičke“
neznamená, že zmluvou o pôžičke v zmysle zákona aj reálne je. Na zmluvu o pôžičke dňa 27.05.2015 je pritom, z
hľadiska jej obsahu, možné nahliadať jedine ako na dohodu o splatnosti už poskytnutej pôžičky a nie ako na
zmluvu o pôžičke, prípadne môže mať zmluva o pôžičke zo dňa 27.05.2015 charakter vyhlásenia o poskytnutej
pôžičke. Avšak stále poukazujeme na skutočnosť, že takúto listinu zo dňa 27.05.2015 Pavel Neumann
nepodpísal, a ani ju s poukazom na bod 2.2 tohto vyjadrenia ani podpísať nemohol.
14. Ak na Listinu budeme nahliadať ako na dohodu o splatnosti pôžičky, splatnosť pôžičky, ktorá bola poskytnutá
na základe Zmluvy o pôžičke, by bola dohodnutá na 31.05.2025. A teda, nebolo by
Aequitas,
s.r.o.,
advokátska
kancelária
zápis v OR: OS BB, odd. Sro., vložka č. 13281/S, IČO: 36 628 841, č. ú.: ČSOB a.s., 401 853 2484/7500
možné akceptovať jednostranné započítanie pohľadávok, ktoré vykonal Alfasol a ani Pavel Neumann, pretože v
čase jednostranného započítania pohľadávky ešte neboli splatné - neboli spôsobilé na jednostranné započítanie v
zmysle
§
580
a
nasl.
OZ.
15. Pavel Neumann spolu s podaním tohto vyjadrenia podal aj prihlášku svojej pohľadávky do konkurzu na
majetok
pani
JUDr.
Kataríny
Neumannovej.
16. Z zmysle ustanovenia § 167c ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“)
sa prihlásením pohľadávky voči dlžníkovi pohľadávka stáva splatnou. Pričom ZoKR nevylučuje v § 167 c ods. 3
ZoKR
započítanie
vzájomných
pohľadávok
JUDr.
Neumannovej
a
Pavla
Neumanna.
17. Na základe uvedeného Pavel Neumann spolu s podaním prihlášky jednostranne započítava svoju pohľadávku
vo výške 200.000,- EUR vzniknutú na základe poskytnutej pôžičky a nadobudnutú postúpením voči pohľadávke
JUDr. Neumannovej vzniknutej na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 01.06.2015. Započítaním pohľadávok zaniká
pohľadávka Pavla Neumanna s pohľadávkou JUDr. Neumannovej voči Pavlovi Neumannovi v rozsahu ktorom sa
vzájomne
kryjú.
18. V nadväznosti na uvedené skutočnosti, nie je Pavel Neumann povinný uhradiť sumu 200.000 EUR, ktorú
žiadate uhradiť vo Vašom liste označenom ako „Vec: Vyjadrenie k predloženým dokladom a výzva na zaplatenie“.
Prílohy:
Splnomocnenie
S
úctou
Aequitas
s.r.o.,
JUDr.
Ing.
Miloš
Novák

K071712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Do Doliny 1614 / 6, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/183/2019 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/183/2019
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: Tomáš Bartoš, nar.: 24.12.1984, trvale bytom: Medveďov
– Do doliny 1614/6, 976 52 Čierny Balog (Uznesenie, sp. zn.: 5OdK/183/2019 zo dňa 04.03.2019, vyhlásený
v OV č. 48/2019 zo dňa 08.03.2019), vyhlásil dňa 30.07.2019 v OV č. 145/2019 I. kolo ponukového konania na
majetok dlžníka:

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 119/2019 zo dňa 21.06.2019.
Súpis majetku
p. č. typ súpisovej zložky
hnuteľná vec

2

popis súpisovej zložky
ŠKODA FELICIA
osobné vozidlo
kategória: M1
VIN:TMBEEF613W0780728
druh karosérie: AB HATCHBACK 5DV.
farba: červená
Ev.č.: BR857CI
stav vozidla: v premávke
rok výroby: 15.12.1997

hodnota

dátum zápisu

dôvod zápisu

350,00 €

8.5.2019

§ 167h ods. 1 ZKR

Poznámka: na motorovom vozidle je poškodené čelné sklo

Hodnota majetku bola správcom stanovená na sumu 350,- Eur.
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 12.08.2019.

Vzhľadom k tomu, že v rámci lehoty na predkladanie ponúk nebola do kancelárie správcu doručená ani jedna
ponuka, vyhodnocuje správca prvé kolo ponukového konania za neúspešné.

JUDr. Ondrej Zachar - správca

K071713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Do Doliny 1614 / 6, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/183/2019 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/183/2019
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: Tomáš Bartoš, nar.: 24.12.1984, trvale bytom: Medveďov
– Do doliny 1614/6, 976 52 Čierny Balog (Uznesenie, sp. zn.: 5OdK/183/2019 zo dňa 04.03.2019, vyhlásený
v OV č. 48/2019 zo dňa 08.03.2019), týmto vyhlasuje II. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 119/2019 zo dňa 21.06.2019.
Súpis majetku
p. č. typ súpisovej zložky
hnuteľná vec

2

popis súpisovej zložky
ŠKODA FELICIA
osobné vozidlo
kategória: M1
VIN:TMBEEF613W0780728
druh karosérie: AB HATCHBACK 5DV.
farba: červená
Ev.č.: BR857CI
stav vozidla: v premávke
rok výroby: 15.12.1997

hodnota

dátum zápisu

dôvod zápisu

350,00 €

8.5.2019

§ 167h ods. 1 ZKR

Poznámka: na motorovom vozidle je poškodené čelné sklo

Hodnota majetku je správcom stanovená na sumu 350,- Eur.

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 Tomáš Bartoš –
neotvárať“
3. Každý 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 a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné údaje motorového vozila, 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,
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Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
·
·
·
·
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Ponúkanú cenu,
Doklad o zaplatení kúpnej ceny v prospech účtu SK58 1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, 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 SK58
1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
nevyhnutne potrebné uviesť ponukové konanie Tomáš Bartoš a typ motorového vozidla.
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. Správca si vyhradzuje odmietnuť každú ponuku.
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej kúpnej
ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny, pričom
túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového konania svoju
záväznú ponuku.
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.
Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:

Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421905563270
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JUDr. Ondrej Zachar
správca

K071714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká 49 / 8, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1985
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/159/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/159/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 1
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka
správcu: S1590, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Pokoš, nar. 07. 06. 1985, trvale bytom Lučenecká
49/8, 991 22 Bušince, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Pokoš, s miestom podnikania: Lučenecká
49/8, 991 22 Bušince, IČO: 51 049 040, konanie vedené na OS BB č. k. 5OdK/159/2019, v zmysle § 167p ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie súboru majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Hnuteľné veci
popis hnuteľnej veci rok výroby stav opotrebovanosti VIN č.
Renault Laguna

2004

opotrebované

Spolu súpisová hodnota

Evidenčn č. miesto kde sa vec nachádza hodnota v €
Lučenecká
49/8,
991
22
VF1KGRG0631184674 VK570CE
500,00
Bušince

500,00,- €

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj súboru majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými
súpisovými zložkami.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK88 1111 0000
0011 6366 3006, VS: 51592019 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Pokos“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na ponuku sa
nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
Advisors k.s.
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Kukučínova 3379/18
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 5OdK/159/2019 – záväzná

ponuka“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem, (automobil Renault Laguna)
výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania,
podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom verejného ponukového konania.
originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku,
ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne emailovým podaním na adrese office@advisorsks.sk.
Advisors k.s., správca
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K071715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolimár Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ozdín 28, 985 24 Ozdín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/113/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/113/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, ustanovený za správcu dlžníka: Pavel Kolimár, nar.:
15.11.1964, trvale bytom: Ozdín 28, 985 24 Ozdín ( Uznesenie sp. zn. 5OdK/113/2018 zo dňa 28.05.2018,
zverejnené v OV č. 105/2018 dňa 01.06.2018), vyhlásil dňa 30.07.2019 v OV č. 145/2019 I. kolo ponukového
konania na majetok dlžníka:
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 174/2018 zo dňa 10.09.2018, súpis aktualizovaný OV
č. 90/2019 zo dňa 13.05.2019.
okres obec: k.ú.
LV
register
Poltár Poltár Poltár 2607 E

druh pozemku
Orná pôda

parcelné č.
748

výmera
191

podiel hodnota
1/3
20,80 €
20,80 €

dátum zápisu
2.8.2018

dôvod zápisu
§ 167h ods. 1 ZKR

Hodnota majetku bola správcom stanovená na sumu 20,80,- Eur.
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 12.08.2019.

Vzhľadom k tomu, že v rámci lehoty na predkladanie ponúk nebola do kancelárie správcu doručená ani jedna
ponuka, vyhodnocuje správca prvé kolo ponukového konania za neúspešné.

JUDr. Ondrej Zachar - správca

K071716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Váradi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová 1006/25, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1978
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/2OdK/801/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/801/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
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Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2 Odk/801/2018 zo dňa 13.11.2018, ktoré bolo uverejnené
v OV č. 223/2018 dňa 20.11.2018, bol vyhlásený podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov („ZKR“) konkurz na majetok fyzickej osoby: Ladislava Váradiho,
nar. 19.11.1978, r. č. XXXXXX/XXXX, trvale bytom Tulipánová 1006/5,986 01 Fiľakovo, obchodné meno:
Ladislav Váradi, s miestom podnikania Tulipánová 1006/5, 986 01 Fiľakovo, IČO: 45 438 617 a za správcu
bola ustanovená spoločnosť JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej konám ako komplementár a správca.
Správca konkurznej podstaty zistil v súčinnosti s tretími osobami (Centrálny depozitár cenných papierov SR,
Okresné riaditeľstvo PZ, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR), že v prospech dlžníka je evidované
vlastníctvo k nehnuteľným veciam v obci Fiľakovo, okres Revúca, k.ú. Fiľakovo a to k rodinnému domu
s priľahlými pozemkami evidovanými v katastri nehnuteľností na LV č. 315 pre k.ú Fiľakovo a k hnuteľnej veci osobnému motorovému vozidluVW PASSAT.
K nehnuteľnostiam vo vlastníctve dlžníka vedeným na LV č. 315 pre k.ú. Fiľakovo bolo v čase vyhlásenia
konkurzu zriadené záložné právo. Prednostný zabezpečený veriteľ po vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
prihlásil svoju pohľadávku, avšak zároveň oznámil ustanovenému správcovi výkon záložného práva, na základe
čoho tento nehnuteľný majetok v nadväznosti na ustanovenie §167k ods.3 ZKR prestal podliehať konkurzu.
Všeobecná hodnota týchto nehnuteľností vo vlastníctve dlžníka zabezpečených záložným právom bola určená
znaleckým posudkom vyhotoveným na objednávku veriteľa dňa 28.5.2018 sumou 39 300,00 EUR, pričom
pohľadávka prednostného zabezpečeného veriteľa predstavuje sumu 49 520,00 EUR. Z uvedeného je zrejmé, že
nehnuteľný majetok vo vlastníctve dlžníka, ako majetok zaťažený záložným právom veriteľa, nepodliehal konkurzu
s poukazom na ustanovenie § 167k ZKR. Prednostný zabezpečený veriteľ zobral svoju prihlášku pohľadávky späť
podaním zo dňa 2.8.2019.
Do všeobecnej konkurznej podstaty spísal správca osobné motorové vozidlo VW PASSAT 3C/BBBK 2,0 TDI
TRENDLINE 4 MOTION,VIN:WVWZZZ3CZ8E139728. Ustanovený správca v rámci priebehu konkurzného
konania realizoval speňažovanie spísaného majetku v konkurznej podstate dlžníka. V druhom ponukovom kole
zverejnenom v OV č. 90/2019 dňa 13.05.2019 prejavili o kúpu predmetného vozidla dvaja záujemcovia, pričom
najvyššia ponuka kúpnej ceny bola 380,00 EUR. V súlade s ustanovením § 167r ods. 2) ZKR požiadala
oprávnená osoba - manželka dlžníka o vykúpenie tohto majetku z konkurznej podstaty za sumu 400,00 EUR.
Dlžník vyjadril s takýmto postupom súhlas.
Celkom príjem do konkurznej podstaty predstavuje sumu získanú speňažením všeobecnej podstaty vo výške
400,00 EUR.
Do konkurzu si prihlásili veritelia pohľadávky v celkovej výške 23 690,27 EUR. Pohľadávky nepopieral žiadny
z veriteľov.
Oznámenie o zámere správcu zostaviť konečný rozvrh výťažku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
106/2019 dňa 04.06.2019.
Rozvrhová časť
Celkom príjem do všeobecnej podstaty predstavuje sumu 400,00 EUR.
Výdavky – pohľadávky proti podstate:
Paušálna náhrada správcu za vedenie kancelárie

150,00 EUR

(§ 24b písm. e) vyhl. č.655/2005 Z. z.)
Odmena správcu zo speňaženia konkurznej podstaty

56,00 EUR

14% zo sumy speňaženia(§ 20 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z.z. )
Celkom odmena správcu + náhrady správcu :

206,00 EUR

Súdny poplatok 1,2%

4,80 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výdavky proti podstate celkom:

Deň vydania: 16.08.2019

210,80 EUR

Celkom čistý výťažok určený k rozvrhu pre veriteľov za účelom uspokojenia zo všeobecnej podstaty predstavuje
sumu 189,20 EUR.
Suma prihlásených pohľadávok všeobecnej podstaty predstavuje sumu: 23 690,27 EUR
Koeficient uspokojenia pohľadávok vo všeobecnej podstate vypočítaný pomerom sumy všetkých pohľadávok
k sume výťažku všeobecnej podstaty určenej na rozdelenie veriteľom predstavuje 0,007984.
Zoznam veriteľov s uvedením výšky uspokojenia:
P.
č.

Veriteľ

prihlásená suma celkom
suma v EUR pre uspokojenie
poradie
v EUR
rozvrh
v EUR

1

Intrum Slovakia s.r.o., Bratislava IČO: 35 831 154

19 268,02

iná

19 268,02

153,80

2 324,93

iná

2 324,93

18,60

1 039,23

iná

1 039,23

8,30

708,84

iná

708,84

5,70

349,25

iná

349,25

2,80

2
3
4
5

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Bratislava
IČO: 35 792 752
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava
IČO: 31 335 004
Tatrabanka ,a.s., Bratislava IČO:00 686 930
Wüstenrot poisťovňa, a.s., Bratislava
IČO: 31 383 408

v rozvrhu

v Banskej Bystrici 09.08.2019
JUDr. Ďurčeková, správca, k.s.
JUDr. Dagmar Ďurčeková

K071717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolimár Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ozdín 28, 985 24 Ozdín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/113/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/113/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

II. kolo ponukového konania

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, ustanovený za správcu dlžníka: Pavel Kolimár, nar.:
15.11.1964, trvale bytom: Ozdín 28, 985 24 Ozdín ( Uznesenie sp. zn. 5OdK/113/2018 zo dňa 28.05.2018,
zverejnené v OV č. 105/2018 dňa 01.06.2018), týmto vyhlasuje II. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 174/2018 zo dňa 10.09.2018, súpis aktualizovaný OV
č. 90/2019 zo dňa 13.05.2019.
okres obec: k.ú.
LV
register
Poltár Poltár Poltár 2607 E

druh pozemku
Orná pôda

parcelné č.
748

výmera
191

podiel hodnota
1/3
20,80 €
20,80 €

dátum zápisu
2.8.2018

dôvod zápisu
§ 167h ods. 1 ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hodnota majetku je správcom stanovená na sumu 20,80,- Eur.
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 Pavel Kolimár,
pozemky Poltár – neotvárať“
3. Každý 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 a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné údaje motorového vozila, 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,
·
·
·
·
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Ponúkanú cenu,
Doklad o zaplatení kúpnej ceny v prospech účtu SK58 1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, 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 SK58
1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
nevyhnutne potrebné uviesť ponukové konanie Pavel Kolimár a pozemky Poltár.
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. Správca si vyhradzuje odmietnuť každú ponuku.
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej kúpnej
ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny, pričom
túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového konania svoju
záväznú ponuku.
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.
Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:

Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421905563270

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K071718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INTERMONT a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 20 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 840 198
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Oddelená podstata
JUDr. Ing. Veroniku Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica,
zn. správcu S1293, správca konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom Kukučínova 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, sp. zn.: 2K/7/2018, v zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhotovuje súpis majetku oddelenej podstaty:
·

Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica,
IČO: 424995000016
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Poradové číslo majetku: 1.
Súpisová zložka - Byty a nebytové priestory
popis

byt v bytovom dome na Ipeľskej ul.
Bratislava - mestská časť Podunajské
Biskupice
Slovenská republika
Ipeľská
5
3
prízemie

obec
štát
ulica
orientačné číslo vchodu
číslo bytu alebo nebytového priestoru
číslo poschodia
podiel na spoločných častiach, na spoločných zariadeniach, na príslušenstve, na pozemku a
6988/321244
na priľahlom pozemku
názov katastrálneho územia
Podunajské Biskupice
číslo listu vlastníctva
3986
súpisné číslo
5139
parcelové číslo
5551
spoluvlastnícky podiel
1/1
Súpisová hodnota
100.000,00 Eur

·
·

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.08.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: §67 ods. 1 ZKR

K vyššie uvedenej súpisovej zložke majetku (p. č. 1) sa vzťahuje nasledovné zabezpečovacie právo prihlásené
samostatným prihláškami („ZP“)
Por. č.
Druh
pohľ.

Zabezpečená
suma:

Deň vzniku
Poradie
ZP

131

Záložné
právo

326,87

31.7.2015

prvé

132

Záložné
právo

2.455,69

9.9.2015

druhé

133

Záložné
právo

2.811,98

6.5.2016

tretie

134

Záložné
právo

272,10

6.5.2016

tretie

135

Záložné
právo

15,26

6.5.2016

tretie

136

Záložné
právo

679,69

7.10.2016

deviate

137

Záložné
právo

7.542,56

7.10.2016

deviate

138

Záložné
právo

1.803,81

11.11.2016 desiate

139

Záložné
právo

5.594,29

22.12.2016 štvrté

140

Záložné
právo

81,02

28.7.2017

143

Záložné
právo

4,62

11.01.2018 siedme

144

Záložné
právo

37,37

22.01.2018 šieste

145

Záložné
právo

31.817,25

31.7.2015

Záložné

piate

prvé

Právny dôvod zab. Práva
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 20567775/2015 zo dňa
24.07.2015 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 17.08.2015, por. č. v rozhodnutí 1
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 20754302/2015 zo dňa
02.09.2015 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 24.09.2015, por. č. v rozhodnutí 1
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 103038764/2016 zo dňa
29.04.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 16.09.2016, por. č. v rozhodnutí 2
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 103038764/2016 zo dňa
29.04.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 16.09.2016, por. č. v rozhodnutí 3,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 103038764/2016 zo dňa
29.04.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 16.09.2016, por. č. v rozhodnutí 1,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104018197/2016 zo dňa
30.09.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 24.10.2016, por. č. v rozhodnutí 2,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104018197/2016 zo dňa
30.09.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 24.10.2016, por. č. v rozhodnutí 1,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104241492/2016 zo dňa
07.11.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 28.11.2016, por. č. v rozhodnutí 1,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104340837/2016 zo dňa
22.11.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 19.12.2016, por. č. v rozhodnutí 1
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 101629621/2017 zo dňa
25.07.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 14.08.2017, por. č. v rozhodnutí 1,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102601249/2017 zo dňa
18.12.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 26.01.2018, por. č. v rozhodnutí 1,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100137613/2018 zo dňa
16.01.2018 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 06.02.2018, por. č. v rozhodnutí 1.
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 20567775/2015 zo dňa
24.07.2015 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 17.08.2015, por. č. v rozhodnutí 3.
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 103386398/2016 zo dňa
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Konkurzy a reštrukturalizácie

146

Záložné
právo

53.412,52

8.7.2016

147

Záložné
právo

49.545,97

22.1.2018

148

Záložné
právo

1.869,7

11.01.2018

149

Záložné
právo

60,00

29.03.2017

150

Záložné
právo

269,1

11.01.2018

151

Záložné
právo

2.076,3

11.01.2018

152

Záložné
právo

3.909,29

06.05.2016

153

Záložné
právo

1.391,66

29.03.2017

154

Záložné
právo

2.880,00

07.10.2016

155

Záložné
právo

2.880,00

09.09.2015

156

Záložné
právo

2.880,00

28.07.2017

Deň vydania: 16.08.2019

jedenáste 22.06.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 25.07.2016, por. č. v rozhodnutí 1. až 12
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100137613/2018 zo dňa
šieste
16.01.2018 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 06.02.2018, por. č. v rozhodnutí 2. až 13.,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102601249/2017 zo dňa
siedme
18.12.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 26.01.2018, por. č. v rozhodnutí 2
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100521340/2017 zo dňa
ôsme
23.03.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 13.04.2017, por. č. v rozhodnutí 1,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102601249/2017 zo dňa
siedme
18.12.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 26.01.2018, por. č. v rozhodnutí 3,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102601249/2017 zo dňa
siedme
18.12.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 26.01.2018, por. č. v rozhodnutí 4,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 103038764/2016 zo dňa
tretie
29.04.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 16.09.2016, por. č. v rozhodnutí 4.
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100521340/2017 zo dňa
ôsme
23.03.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 13.04.2017, por. č. v rozhodnutí 2.
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104018197/2016 zo dňa
deviate
30.09.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 24.10.2016, por. č. v rozhodnutí 3,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 20754302/2015 zo dňa
druhé
02.09.2015 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 24.09.2015, por. č. v rozhodnutí 2,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 101629621/2017 zo dňa
piate
25.07.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 14.08.2017, por. č. v rozhodnutí 2

Poradové číslo majetku: 2.
Súpisová zložka - Byty a nebytové priestory
Nebytový priestor – garážový
box
Bratislava- mestská časť Karlova
Ves
Slovenská republika
Ľ. Fullu
2
Priestor 2 - 327
3

popis

obec
štát
ulica
orientačné číslo vchodu
číslo bytu alebo nebytového priestoru
číslo poschodia
podiel na spoločných častiach, na spoločných zariadeniach, na príslušenstve, na pozemku a na
1/123
priľahlom pozemku
názov katastrálneho územia
Karlova Ves
číslo listu vlastníctva
2501
súpisné číslo
3097
parcelové číslo
1669/26
spoluvlastnícky podiel
1/1
Súpisová hodnota
10.000,00 Eur

·
·

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.08.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: §67 ods. 1 ZKR

K vyššie uvedenej súpisovej zložke majetku (p. č. 2) sa vzťahuje nasledovné zabezpečovacie právo prihlásené
samostatným prihláškami („ZP“):
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

190

Obchodný vestník 158/2019

Por. č.
Druh
pohľ.
136

Záložné
právo

137

Záložné
právo

138

Záložné
právo

139

Záložné
právo

140

Záložné
právo

141

Záložné
právo

142

Záložné
právo

143

Záložné
právo

144

Záložné
právo

146

Záložné
právo

147

Záložné
právo

148

Záložné
právo

149

Záložné
právo

150

Záložné
právo

151

Záložné
právo

153

Záložné
právo

154

Záložné
právo

156

Záložné
právo

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.08.2019

Zabezpečená Deň vzniku
Poradie Právny dôvod zab. Práva
suma:
ZP
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104018197/2016 zo dňa
679,69
07.10.2016 tretie
30.09.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
z.n.p., právoplatné dňa 24.10.2016, por. č. v rozhodnutí 2,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104018197/2016 zo dňa
7.542,56
07.10.2016 tretie
30.09.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
z.n.p., právoplatné dňa 24.10.2016, por. č. v rozhodnutí 1,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104241492/2016 zo dňa
1.803,81
11.11.2016 druhé
07.11.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
z.n.p., právoplatné dňa 28.11.2016, por. č. v rozhodnutí 1,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104340837/2016 zo dňa
5.594,29
22.12.2016 desiate 22.11.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
z.n.p., právoplatné dňa 19.12.2016, por. č. v rozhodnutí 1
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 101629621/2017 zo dňa
81,02
28.07.2017 deviate 25.07.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
z.n.p., právoplatné dňa 14.08.2017, por. č. v rozhodnutí 1,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102445976/2017 zo dňa
167,43
30.11.2017 piate
23.11.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
z.n.p., právoplatné dňa 15.12.2017, por. č. v rozhodnutí 1,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102445976/2017 zo dňa
346,17
30.11.2017 piate
23.11.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
z.n.p., právoplatné dňa 15.12.2017, por. č. v rozhodnutí 2,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102601249/2017 zo dňa
4,62
11.01.2018 ôsme
18.12.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
z.n.p., právoplatné dňa 26.01.2018, por. č. v rozhodnutí 1,
I. Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100388952/2018 zo dňa
16.02.2018 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
šieste,
z.n.p., právoplatné dňa 15.03.2018, por. č. v rozhodnutí 13 II. Rozhodnutie Daňového
37,37
22.1.2018
siedme úradu Banská Bystrica č. 100137613/2018 zo dňa 16.01.2018 o zriadení záložného
práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa
06.02.2018, por. č. v rozhodnutí 1.
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 103386398/2016 zo dňa
53.412,52
08.07.2016 prvé
22.06.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
z.n.p., právoplatné dňa 25.07.2016, por. č. v rozhodnutí 1. až 12
I. Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100388952/2018 zo dňa
16.02.2018 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
šieste,
z.n.p., právoplatné dňa 15.03.2018, por. č. v rozhodnutí 1. až 12. Rozhodnutie
49.545,97
22.01.2018
siedme Daňového úradu Banská Bystrica č. 100137613/2018 zo dňa 16.01.2018 o zriadení
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa
06.02.2018, por. č. v rozhodnutí 2. až 13.,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102601249/2017 zo dňa
1.869,7
11.01.2018 ôsme
18.12.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
z.n.p., právoplatné dňa 26.01.2018, por. č. v rozhodnutí 2
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100521340/2017 zo dňa
60,00
29.03.2017 štvrté
23.03.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
z.n.p., právoplatné dňa 13.04.2017, por. č. v rozhodnutí 1,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102601249/2017 zo dňa
269,1
11.01.2018 ôsme
18.12.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
z.n.p., právoplatné dňa 26.01.2018, por. č. v rozhodnutí 3,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102601249/2017 zo dňa
2.076,3
11.01.2018 ôsme
18.12.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
z.n.p., právoplatné dňa 26.01.2018, por. č. v rozhodnutí 4,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100521340/2017 zo dňa
1.391,66
29.03.2017 štvrté
23.03.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
z.n.p., právoplatné dňa 13.04.2017, por. č. v rozhodnutí 2.
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 104018197/2016 zo dňa
2.880,00
07.10.2016 tretie
30.09.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
z.n.p., právoplatné dňa 24.10.2016, por. č. v rozhodnutí 3,
Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 101629621/2017 zo dňa
2.880,00
28.07.2017 deviate 25.07.2017 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v
z.n.p., právoplatné dňa 14.08.2017, por. č. v rozhodnutí 2

Poradové číslo majetku: 3. – 9.
Hnuteľné veci
Por.
popis hnuteľnej veci
č.

rok
výroby

stav
opotrebovanosti

Evidenčn
hodnota v
miesto kde sa vec nachádza
č.
€
Mlynská Luhy 17, 821 05

VIN č.

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

Konkurzy a reštrukturalizácie

1997

Osobné
auto
VW
1998
Sharan
Úžitkový
automobil
2002
RENAULT MASTER

4
5

používané

JT152EEB103055748

používané

WVWZZZ7MZXV008126

používané

VF1FDCML527687146

6

BMW Z1

1989

používané

WBABA91090AL02094

7

CITROEN BERLINGO 2005

používané

VF7GBKFWB94202392

8

BMW 3 - RADOVÉ

1999

používané

WBACF51000EV41279

9

AUDI

2005

neznáme

WAUZZZ4E94N007090

Spolu súpisová hodnota

·
·

Deň vydania: 16.08.2019

Mlynská Luhy 17, 821 05
1.700,00
Bratislava
Prevádzka
spoločnosti
BA 897 GT
3.000,00
Železničiarska 13, Bratislava
Prevádzka
spoločnosti
BA 187 JU
2.500,00
Železničiarska 13, Bratislava
Mlynská Luhy 17, 821 05
BA 048 MT
25.000,00
Bratislava
Mlynská Luhy 17, 821 05
BL 271 DM
2.000,00
Bratislava
Mlynská Luhy 17, 821 05
BA 556 NL
1.500,00
Bratislava
BA
530
neznáme
neznáme
MM
BA 592 BN

35.700,00,- €

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.08.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: §67 ods. 1 ZKR

K vyššie uvedenej súpisovej zložke majetku (p. č. 3-9) sa vzťahuje nasledovné zabezpečovacie právo prihlásené
samostatným prihláškami („ZP“):
Por. č.
Druh
pohľ.
146

Záložné
právo

Zabezpečená
suma:

Deň
registrácie
ZP

Poradie Právny dôvod zab. Práva

53.412,52

5.8.2016

prvé

Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 103392980/2016 zo dňa
22.06.2016 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009
Z.z. v z.n.p., právoplatné dňa 25.07.2016, por. č. v rozhodnutí 1. až 12.

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD.
správca

K071719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INTERMONT a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 20 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 840 198
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Všeobecná podstata
JUDr. Ing. Veroniku Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica,
zn. správcu S1293, správca konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom Kukučínova 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, sp. zn.: 2K/7/2018, v zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhotovuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
Poradové číslo majetku: 10. – 15.
Hnuteľné veci
Por. popis
hnuteľnej rok

stav opotrebovanosti

VIN č.

Evidenčn miesto

kde

sa

vec Súpisová

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

192

Obchodný vestník 158/2019
č.

veci

stav opotrebovanosti

VIN č.

Deň vydania: 16.08.2019

nachádza
hodnota v €
Mlynská Luhy 17, 821 05
Nákladné auto LIAZ 1988
Používané - nepojazdné TN61100J1H6CF0256 BA 103 JY
1.000,00
Bratislava
Nákladné auto KPZ
Mlynská Luhy 17, 821 05
neznáme Používané - - nepojazdné neznáme
BA-863 BF
1.500,00
LIAZ 250
Bratislava
Nákladné auto Tatra
Nepojazdné – rozobraté
BA-350
Mlynská Luhy 17, 821 05
1970
254252
1.000,00
805
na podvozok a kabínu
BE
Bratislava
Osobný automobil
Mlynská Luhy 17, 821 05
2006
používané
TMBPW16Y664612057 BA 426 OL
2.000,00
ŠKODA FABIA
Bratislava
Osobný automobil
Mlynská Luhy 17, 821 05
2006
používané
TMBPW16Y364594410 BA 427 OL
2.000,00
ŠKODA FABIA
Bratislava
Prevádzka spoločnosti Archív
na
neznáme používané
bez čísla
bez čísla Železničiarska
13, 30,00
Železničiarskej 13
Bratislava
Spolu súpisová hodnota
11.530,00,- €

10
11
12
13
14
15

·
·

výroby

Konkurzy a reštrukturalizácie
č.

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.08.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §67 ods. 1 ZKR

Poradové číslo majetku: 16. – 18.
Druh: Iná majetková hodnota
P.č.
Popis
16
Obchodný podiel v spoločnosti Norigor, s.r.o.
17
Obchodný podiel v spoločnosti IDT PLUS s.r.o.
18
Obchodný podiel v spoločnosti SIGUR s.r.o.

·
·

Suma v Eur
5.337,60
6.754,56
0,00

Súpisová hodnota v Eur
5.337,60
6.754,56
0,00

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.08.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §67 ods. 1 ZKR

Poradové číslo majetku: 19. – 89.
P.č. Názov Dlžníka

Ulica

Obec

IČO

19

NWDC
Mezi Lysinami
Company spol. s
140 00 Praha 25219685
6
r.o

20

Felacon SK, s. r.
821
Palkovičova 10
o. v likvidácii
Bratislava

08

21

DESIGN PRINT Železničiarska 811
s.r.o.
13
Bratislava

04

22

DESIGN PRINT Železničiarska 811
s.r.o.
13
Bratislava

04

44093055

31370110

31370110

Právny dôvod

Istina

Neuhradený
zostatok faktúry č.
307331
za
uskutočnené
39,5
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
29.11.2007
Neuhradený
zostatok faktúry č.
309106
za
uskutočnené
76041,34
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
21.06.2009
Neuhradený
zostatok faktúry č.
311015
za
uskutočnené
510,18
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
31.03.2011
Neuhradený
zostatok faktúry č.
311039
za
uskutočnené
1000
stavebné práce a

Príslušenstvo

Celková
suma

Súpisová
Mena
hodnota

0,00

39,5

39,5

Euro

0,00

76041,34

76041,34

Euro

0,00

510,18

510,18

Euro

0,00

1000

1000

Euro
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23

DESIGN PRINT Železničiarska 811
s.r.o.
13
Bratislava

04

24

SIGUR s. r. o. v Železničiarska 811
likvidácii
13
Bratislava

04

25

SIGUR s. r. o. v Železničiarska 811
likvidácii
13
Bratislava

04

26

SIGUR s. r. o. v Železničiarska 811
likvidácii
13
Bratislava

04

27

SIGUR s. r. o. v Železničiarska 811
likvidácii
13
Bratislava

04

28

SIGUR s. r. o. v Železničiarska 811
likvidácii
13
Bratislava

04

29

SIGUR s. r. o. v Železničiarska 811
likvidácii
13
Bratislava

04

30

SIGUR s. r. o. v Železničiarska 811
likvidácii
13
Bratislava

04

31

SIGUR s. r. o. v Železničiarska 811
likvidácii
13
Bratislava

04

31370110

31382134

31382134

31382134

31382134

31382134

31382134

31382134

31382134

stavebný materiál,
splatnej
dňa
20.07.2011
Neuhradený
zostatok faktúry č.
311053
za
uskutočnené
1000
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
17.10.2011
Neuhradený
zostatok faktúry č.
312033
za
uskutočnené
152,94
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
20.08.2012
Neuhradený
zostatok faktúry č.
312036
za
uskutočnené
146,69
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
20.09.2012
Neuhradený
zostatok faktúry č.
312038
za
uskutočnené
156,65
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
23.10.2012
Neuhradený
zostatok faktúry č.
312042
za
uskutočnené
139,06
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
06.11.2012
Neuhradený
zostatok faktúry č.
312048
za
uskutočnené
148,91
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
19.12.2012
Neuhradený
zostatok faktúry č.
312051
za
uskutočnené
175,45
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
24.01.2013
Neuhradený
zostatok faktúry č.
313003
za
uskutočnené
142,07
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
01.03.2013
Neuhradený
zostatok faktúry č.
313013
za
uskutočnené
82,69
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
29.04.2013

Deň vydania: 16.08.2019

0,00

1000

1000

Euro

0,00

152,94

152,94

Euro

0,00

146,69

146,69

Euro

0,00

156,65

156,65

Euro

0,00

139,06

139,06

Euro

0,00

148,91

148,91

Euro

0,00

175,45

175,45

Euro

0,00

142,07

142,07

Euro

0,00

82,69

82,69

Euro
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32

SIGUR s. r. o. v Železničiarska 811
likvidácii
13
Bratislava

04

33

SIGUR s. r. o. v Železničiarska 811
likvidácii
13
Bratislava

04

34

SIGUR s. r. o. v Železničiarska 811
likvidácii
13
Bratislava

04

35

SIGUR s. r. o. v Železničiarska 811
likvidácii
13
Bratislava

04

36

SIGUR s. r. o. v Železničiarska 811
likvidácii
13
Bratislava

04

37

SIGUR s. r. o. v Železničiarska 811
likvidácii
13
Bratislava

04

38

Honeywell s.r.o.

Mlynské
71

05

39

IMPULZ s.r.o.

Mlynská 19

40

PYROBATYS,
a.s. v konkurze

Osloboditeľov 059
283
Batizovce

Lucenkova

nivy 821
Bratislava

974
Banská
Bystrica

31382134

31382134

31382134

31382134

31382134

31382134

31407820

01
31618723

35

026 01 Dolný

31701035

Neuhradený
zostatok faktúry č.
313016
za
uskutočnené
83,7
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
29.04.2013
Neuhradený
zostatok faktúry č.
313018
za
uskutočnené
75,72
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
29.05.2013
Neuhradený
zostatok faktúry č.
313023
za
uskutočnené
86,02
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
27.06.2013
Neuhradený
zostatok faktúry č.
313028
za
uskutočnené
63,12
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
26.07.2013
Neuhradený
zostatok faktúry č.
313032
za
uskutočnené
74,63
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
12.08.2013
Neuhradený
zostatok faktúry č.
313035
za
uskutočnené
63,86
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
29.08.2013
Neuhradený
zostatok faktúry č.
308032
za
uskutočnené
185,66
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
11.02.2008
Neuhradený
zostatok faktúry č.
309107
za
uskutočnené
854,28
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
22.06.2009
Neuhradený
zostatok faktúry č.
307336
za
uskutočnené
99,6
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
30.11.2007
Neuhradený
zostatok faktúry č.
307385
za
uskutočnené

Deň vydania: 16.08.2019

0,00

83,7

83,7

Euro

0,00

75,72

75,72

Euro

0,00

86,02

86,02

Euro

0,00

63,12

63,12

Euro

0,00

74,63

74,63

Euro

0,00

63,86

63,86

Euro

0,00

185,66

185,66

Euro

0,00

854,28

854,28

Euro

0,00

99,6

99,6

Euro
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Konkurzy a reštrukturalizácie

026 01 Dolný
uskutočnené
32271581
1422,03
Kubín
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
14.01.2008
Neuhradený
zostatok faktúry č.
310166
za
Kukučínova
uskutočnené
Atilla Szilágyi
927 01 Šaľa 35365323
514,75
541/1
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
22.12.2010
Neuhradený
zostatok faktúry č.
31800018
za
BALEN, spol. s Železničiarska 811
04
uskutočnené
35701706
960,00
r.o.
13
Bratislava
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
14.10.2018
Neuhradený
zostatok faktúry č.
308163
za
SERVIS
821
06
uskutočnené
Krajinská 30
35737221
4982,38
KORATEX a. s.
Bratislava
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
15.07.2008
Neuhradený
zostatok faktúry č.
3060278
za
851
02
uskutočnené
ESMONT s.r.o. Romanova 21
35838680
2037,28
Bratislava
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
11.10.2006
Neuhradený
zostatok faktúry č.
307386
za
851
02
uskutočnené
ESMONT s.r.o. Romanova 21
35838680
12908,79
Bratislava
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
14.01.2008
Neuhradený
zostatok faktúry č.
313031
za
040 01 Košice
REA
Slovakia Južná
trieda
uskutočnené
- mestská časť 36196959
46,79
s.r.o.
125
stavebné práce a
Juh
stavebný materiál,
splatnej
dňa
12.08.2013
Neuhradený
zostatok faktúry č.
313034
za
040 01 Košice
REA
Slovakia Južná
trieda
uskutočnené
- mestská časť 36196959
44,92
s.r.o.
125
stavebné práce a
Juh
stavebný materiál,
splatnej
dňa
29.08.2013
Neuhradený
zostatok faktúry č.
313036
za
040 01 Košice
REA
Slovakia Južná
trieda
uskutočnené
- mestská časť 36196959
18567,5
s.r.o.
125
stavebné práce a
Juh
stavebný materiál,
splatnej
dňa
15.09.2013
Neuhradený
zostatok faktúry č.
313041
za
040 01 Košice
REA
Slovakia Južná
trieda
uskutočnené
- mestská časť 36196959
14686
s.r.o.
125
stavebné práce a
Juh
stavebný materiál,
splatnej
dňa
Július Dúha

Lucenkova
1207/2

Deň vydania: 16.08.2019
0,00

1422,03

1422,03

Euro

0,00

514,75

514,75

Euro

0,00

960,00

960,00

Euro

0,00

4982,38

4982,38

Euro

0,00

2037,28

2037,28

Euro

0,00

12908,79

12908,79

Euro

0,00

46,79

46,79

Euro

0,00

44,92

44,92

Euro

0,00

18567,5

18567,5

Euro

0,00

14686

14686

Euro
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040 01 Košice
- mestská časť 36196959
Juh

51

REA
s.r.o.

Slovakia Južná
125

trieda

52

REA
s.r.o.

Slovakia Južná
125

trieda

53

REA
s.r.o.

Slovakia Južná
125

trieda

54

ASTORIA
Železničiarska 811
PASSAGE s.r.o. 13
Bratislava

05

55

ASTORIA
Železničiarska 811
PASSAGE s.r.o. 13
Bratislava

05

56

ASTORIA
Železničiarska 811
PASSAGE s.r.o. 13
Bratislava

05

57

MONELIN s.r.o. Nobelova 5

831
Bratislava

02

58

ASTORIA
PALACE s.r.o.

Železničiarska 811
13
Bratislava

04

59

ASEK TZB, spol. Hamuliakovo
s r.o.
424

040 01 Košice
- mestská časť 36196959
Juh

040 01 Košice
- mestská časť 36196959
Juh

35848162

35848162

35848162

35891459

35923792

900
43
35974249
Hamuliakovo

15.10.2013
Neuhradený
zostatok faktúry č.
313043
za
uskutočnené
5512
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
30.10.2013
Neuhradený
zostatok faktúry č.
313045
za
uskutočnené
4113,84
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
14.11.2013
Neuhradený
zostatok faktúry č.
313046
za
uskutočnené
10186,68
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
14.11.2013
Neuhradený
zostatok faktúry č.
31800010
za
uskutočnené
1980
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
30.06.2018
Neuhradený
zostatok faktúry č.
31800020
za
uskutočnené
4200
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
30.11.2018
Neuhradený
zostatok faktúry č.
3150024
za
uskutočnené
1620
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
14.01.2019
Neuhradený
zostatok faktúry č.
310104
za
uskutočnené
2256,24
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
28.07.2010
Neuhradený
zostatok faktúry č.
31800008
za
uskutočnené
1560
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
30.05.2018
Neuhradený
zostatok faktúry č.
308028
za
uskutočnené
1361,48
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
11.02.2008
Neuhradený
zostatok faktúry č.

Deň vydania: 16.08.2019

0,00

5512

5512

Euro

0,00

4113,84

4113,84

Euro

0,00

10186,68

10186,68

Euro

0,00

1980

1980

Euro

0,00

4200

4200

Euro

0,00

1620

1620

Euro

0,00

2256,24

2256,24

Euro

0,00

1560

1560

Euro

0,00

1361,48

1361,48

Euro
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60

ASEK TZB, spol. Hamuliakovo
s r.o.
424

61

ASEK TZB, spol. Hamuliakovo
s r.o.
424

62

BARCA
Obchodná
Slovakia, spol. s
1560/39
r.o

63

BARCA
Obchodná
Slovakia, spol. s
1560/39
r.o

64

BARCA
Obchodná
Slovakia, spol. s
1560/39
r.o

65

BARCA
Obchodná
Slovakia, spol. s
1560/39
r.o

66

BARCA
Obchodná
Slovakia, spol. s
1560/39
r.o

67

BARCA
Obchodná
Slovakia, spol. s
1560/39
r.o

68

SOIC s.r.o.

69

INTEX
- Námestie
TLMAČE, s.r.o. odborárov 5

J.Ťatliaka
1785/6

Konkurzy a reštrukturalizácie
308248
za
900
43
uskutočnené
35974249
1998,94
Hamuliakovo
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
24.11.2008
Neuhradený
zostatok faktúry č.
309150
za
900
43
uskutočnené
35974249
1239,18
Hamuliakovo
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
14.09.2009
Neuhradený
zostatok faktúry č.
307364
za
811
06
uskutočnené
36277584
423,29
Bratislava
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
24.12.2007
Neuhradený
zostatok faktúry č.
308105
za
811
06
uskutočnené
36277584
423,29
Bratislava
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
24.04.2008
Neuhradený
zostatok faktúry č.
308144
za
811
06
uskutočnené
36277584
423,29
Bratislava
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
23.06.2008
Neuhradený
zostatok faktúry č.
308167
za
811
06
uskutočnené
36277584
423,29
Bratislava
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
22.07.2008
Neuhradený
zostatok faktúry č.
308218
za
811
06
uskutočnené
36277584
423,29
Bratislava
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
22.08.2008
Neuhradený
zostatok faktúry č.
308219
za
811
06
uskutočnené
36277584
310,41
Bratislava
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
02.10.2008
Neuhradený
zostatok faktúry č.
307244
za
026 01 Dolný
uskutočnené
36369276
1009,83
Kubín
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
14.09.2007
Neuhradený
zostatok faktúry č.
308030
za
935
21
uskutočnené
36557501
61,89
Tlmače
stavebné práce a

Deň vydania: 16.08.2019

0,00

1998,94

1998,94

Euro

0,00

1239,18

1239,18

Euro

0,00

423,29

423,29

Euro

0,00

423,29

423,29

Euro

0,00

423,29

423,29

Euro

0,00

423,29

423,29

Euro

0,00

423,29

423,29

Euro

0,00

310,41

310,41

Euro

0,00

1009,83

1009,83

Euro

0,00

61,89

61,89

Euro

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

198

Obchodný vestník 158/2019

70

Daniel Benko

Brestová 742/2

71

MIELE CENTER
STOPKA
Dvořákovo
BRATISLAVA, s. nábrežie 4
r. o.

72

Konkurzy a reštrukturalizácie

919
27
37571940
Brestovany

811
Bratislava

02

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 811
13
Bratislava

04

73

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 811
13
Bratislava

04

74

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 811
13
Bratislava

04

75

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 811
13
Bratislava

04

76

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 811
13
Bratislava

04

77

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 811
13
Bratislava

04

78

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 811
13
Bratislava

04

43814387

44007922

44007922

44007922

44007922

44007922

44007922

44007922

stavebný materiál,
splatnej
dňa
11.02.2008
Neuhradený
zostatok faktúry č.
309151
za
uskutočnené
59,13
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
19.09.2009
Neuhradený
zostatok faktúry č.
308157
za
uskutočnené
561,48
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
02.07.2008
Neuhradený
zostatok faktúry č.
31800009
za
uskutočnené
12
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
06.06.2018
Neuhradený
zostatok faktúry č.
31800011
za
uskutočnené
12
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
06.07.2018
Neuhradený
zostatok faktúry č.
31800012
za
uskutočnené
12
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
02.08.2018
Neuhradený
zostatok faktúry č.
31800014
za
uskutočnené
12
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
03.09.2018
Neuhradený
zostatok faktúry č.
31800015
za
uskutočnené
2400
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
14.09.2018
Neuhradený
zostatok faktúry č.
31800017
za
uskutočnené
12
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
08.10.2018
Neuhradený
zostatok faktúry č.
31800019
za
uskutočnené
12
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
08.11.2018

Deň vydania: 16.08.2019

0,00

59,13

59,13

Euro

0,00

561,48

561,48

Euro

0,00

12

12

Euro

0,00

12

12

Euro

0,00

12

12

Euro

0,00

12

12

Euro

0,00

2400

2400

Euro

0,00

12

12

Euro

0,00

12

12

Euro
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79

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 811
13
Bratislava

04

80

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 811
13
Bratislava

04

81

KOPAKA s. r. o.

Železničiarska 811
13
Bratislava

04

82

Ing.
Dubová

Jana Sibírska
1617/48

831
Bratislava

06

83

Ing.
Dubová

Jana Sibírska
1617/48

831
Bratislava

06

84

LAMBDA
SYSTEM KFT.

Dombóvári út. 7400
2
Kaposvár

85

Slovenský
plynárenský
priemysel, a.s.

Mlynské
44/a

nivy 825
Bratislava

11

86

Felacon SK, s. r.
821
Palkovičova 10
o. v likvidácii
Bratislava

08

87

ASTORIA
PALACE s.r.o.

04

88

I.P.R
Security
Železničiarska 811
Group, s.r.o. v
13
Bratislava
likvidácii

89

SIGUR s. r. o. v Železničiarska 811
likvidácii
13
Bratislava

·
·

Železničiarska 811
13
Bratislava

04

04

44007922

44007922

44007922

45341486

45341486

44093055

35923792

46159231

31382134

Neuhradený
zostatok faktúry č.
31800021
za
uskutočnené
12
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
07.12.2018
Neuhradený
zostatok faktúry č.
31800022
za
uskutočnené
4320
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
30.11.2018
Neuhradený
zostatok faktúry č.
31800023
za
uskutočnené
12
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
03.01.2019
Neuhradený
zostatok faktúry č.
3140008
za
uskutočnené
29,99
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
14.03.2014
Neuhradený
zostatok faktúry č.
3140015
za
uskutočnené
29,16
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
14.04.2014
Neuhradený
zostatok faktúry č.
307374
za
uskutočnené
203,49
stavebné práce a
stavebný materiál,
splatnej
dňa
31.12.2007
Zaplatený
prevádzkový
preddavok
- 1535
zábezpeka
dodávateľovi plynu
Dlhodobé zádržné z
realizovanej
12788,53
zákazky
Pohľadávky z titulu
neuhradenej kúpnej
ceny
postúpenia 271,67
pohľadávky
voči
BBEI a.s.
Pohľadávky z titulu
neuhradenej kúpnej
ceny
postúpenia 150142,09
pohľadávky
voči
BBEI a.s.
Pohľadávky z titulu
neuhradenej kúpnej
ceny
postúpenia 80446,13
pohľadávky
voči
BBEI a.s.

Deň vydania: 16.08.2019
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12

12
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0,00
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12
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0,00
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29,99
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0,00

29,16

29,16

Euro

0,00

203,49

203,49

Euro

0,00

1535

1535

Euro

0,00

12788,53
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0,00

271,67

271,67

Euro

0,00

150142,09 150142,09 Euro

0,00

80446,13

80446,13

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.08.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §67 ods. 1 ZKR
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JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD.
správca

K071720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Plachtince 102, 991 24 Dolné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/713/2018 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/713/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/713/2018, zo dňa 28.11.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 243/2018, dňa 18.12.2018, pod zn. K096264, bola ustanovená do funkcie správcu
dlžníka: Anna Kováčová, nar. 10. 09. 1969, trvale bytom Dolné Plachtince 102, 991 24 Dolné Plachtince, JUDr.
Stela Chovanová, správca so sídlom kancelárie: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.
JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, značka správcu: S1612, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Anna Kováčová, nar. 10. 09. 1969, trvale bytom Dolné Plachtince 102, 991
24 Dolné Plachtince, (ďalej aj len „Dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na OS BB pod sp. zn.
5OdK/713/2018, v súlade s ust. § 167n ods. 1, druhá veta, v spojení s ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje týmto:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do
všeobecnej podstaty dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 155/2019 zo dňa
13.08.2019 pod K070548, a to:
Druh
Výmera Štát, okres, Katastrálne Číslo Listu Číslo
Spoluvlastnícky
Číslo
pozemku v m²
obec
územie
vlastníctva parcely podiel

1

zastavaná
plocha
a 128
nádvorie

Slovenská
republika,
Modrý
Veľký Krtíš,
Kameň
Modrý
Kameň

163

Deň
zapísania
majetku
do súpisu

1/2 v bezpodielovom
spoluvlastníctve
manželov Kováč Tibor,
Parcela r.
Kováč,
nar.
CKN
23.06.1965, a Anna 8.8.2019
383/2
Kováčová,
r.
Kaločaiová,
nar.
10.09.1969

Dôvod
Hodnota
zapísania zapisovaného
majetku
majetku
do súpisu

LV č. 163,
k.ú. Modrý 118,40 €
Kameň

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Nehnuteľnosti“).
Predmetom verejného ponukového konania je predaj súboru majetku Dlžníka tvoreného vyššie uvedenými
jednotlivými súpisovými zložkami majetku.
A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle +421/908
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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602 156 alebo emailom: stela.chovanova@gmail.com.
B. Nehnuteľnosti sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec - súpisová zložka majetku - samostatne.
C. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: JUDr. Stela Chovanová, so
sídlom kancelárie: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – 5OdK/713/2018
- NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR a končí jej desiatym kalendárnym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu riadne v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy sa rozumie bankový účet vedený v mBank
S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036, BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do
poznámky k transakcii sa uvedú identifikačné údaje záujemcu a do variabilného symbolu sa uvedie: „57132018“.
D. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, t.j. za celý súbor Nehnuteľností - predmet speňažovania. V
prípade predloženia viacerých ponúk toho istého záujemcu, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená
do kancelárie správcu ako posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka
musí byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00 hod.
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
E. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v zákonnom registri; u fyzických osôb meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, bydlisko/miesto podnikania, rodné číslo/IČO,
zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
6. Podpis záujemcu.
F. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. E.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba niektorej
Nehnuteľnosti / niektorých Nehnuteľností - súpisovej zložky / súpisových zložiek majetku - samostatne a nie
súboru Nehnuteľností ako celku); neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet určený správcom riadne a včas, je správca
oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
G. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 7 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk v kancelárii správcu.
H. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu celkovú kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
I. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa
započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v akom sa bude nachádzať
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v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka
Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom, ako aj poplatky spojené s overovaním podpisov na
vyhotoveniach kúpnych zmlúv, bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.
J. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
K. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré alebo všetky predložené ponuky (napr. z dôvodu nízkej výšky
ponúknutej kúpnej ceny) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
L. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na
záujemcom označený účet.
M. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou správcovi na bankový účet vedený v
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036, BIC (SWIFT):
BREXSKBX.
Vo Zvolene dňa 13.08.2019
JUDr. Stela Chovanová, správca

K071721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátka 56, 980 21 Bátka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/484/2019 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/484/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Viera Cibulová, správca dlžníka : Vojtech Lakatoš, nar. 13.06.1964, trvalý pobyt :
Bátka 56,
980 21 Bátka, v konkurznej veci, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/484/2019, ponúka na
predaj v 3. kole verejného ponukového konania nasledovný majetok :
Súpisová položka č. 1 - nehnuteľný majetok
spoluvlastnícky podiel k rodinnému domu súp. č. 87 a priľahlému pozemku, nachádzajúceho sa v obci Tomášovce, zapísaného v katastri
nehnuteľností, kat. územie Tomášovce na LV č. 8,
v časti A/ Majetková podstata :
parc. KN-C č. 193 o výmere 723 m2, zastavaná plocha a nádvorie
stavba súp.č. 87 na parc. č. 193, rodinný dom, v časti B/ Vlastníci :
por.č. 7 Lakatoš Vojtech, nar. 13.06.1964, Tomášovce 87, spoluvlastnícky podiel v 2/10-inách

Súpisová hodnota 4 800,- EUR
Podmienky ponukového konania:
záujemcovia o kúpu horeuvedeného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie kúpnej
zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, na adresu správcu,
JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke, s označením „KONKURZ
5OdK/484/2019 – neotvárať“.
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Ponuka musí obsahovať:
-výpis z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu, u fyzických osôb-nepodnikateľov fotokópiu
občianskeho preukazu,
-navrhovanú výšku kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku, t.j. 4 800,00 EUR,
-doklad o zaplatení zábezpeky na zaplatenie kúpnej ceny najmenej vo výške navrhovanej kúpnej ceny na účet
v m-bank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999, VS: 53202019.
-číslo účtu na vrátenie zloženej zábezpeky
-kontaktnú emailovú adresu, resp. číslo mobilu.
Na ponuky, doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované
náležitosti sa nebude prihliadať. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk a o výsledkoch
oboznámi všetkých uchádzačov. Neúspešným uchádzačom bude zložená zábezpeka vrátená na nimi určený
účet. S úspešným uchádzačom uzavrie správca kúpnu zmluvu, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
Ďalšie informácie poskytneme na tel. č. 0910 906531 alebo na emailovej adrese :
akcibulovaviera@azet.sk.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K071722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pálka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 6446 / 22, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/719/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/719/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Pozemok
Druh
zastavaná plocha a nádvoria

Výmera v m2
723

Štát obec K.ú.
č. LV p.č.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu
SR Litava Litava 825 2493/1 11/256

Súpisová hodnota
41,01 €
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Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K071723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kubašská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov Mieru 369/31, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/521/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/521/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dušan Kuruc, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Mária Kubašská, nar. 06.10.1954, trvale
bytom Obrancov Mieru 369/31, 059 34 Spišská Teplica, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Štefánikova 18, 066 01 Humenné, a to v úradných hodinách počas
pracovných dní od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do
spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na čísle +421 908 604 334.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K071724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kubašská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov Mieru 369/31, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/521/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/521/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
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"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 Mária Kubašská, nar.
06.10.1954, trvale bytom Obrancov Mieru 369/31, 059 34 Spišská Teplica („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Prešov, č.k. 2OdK/521/2019 zo dňa 15.07.2019, uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 138/2019 zo dňa 19.07.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený
Ing. Dušan Kuruc, Štefániková 18, 066 01 Humenné.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
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,
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Mária Kubašská, born: 06.10.1954, residence: Obrancov Mieru 369/31, 059 34 Spišská Teplica,
Slovakia is our responsibility to inform you, that the district Court in Prešov No. 2OdK/521/2019 dated
15.07.2019, it was published in the Commercial bulletin No. 138/2019 from 19.07.2019, proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Ing. Dušan Kuruc, Štefániková 18, 066 01
Humenné, Slovakia, as the trustee in the bankruptcy.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
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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.
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.
Ing. Dušan Kuruc
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K071725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Oračková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusová 3824/24, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/318/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/318/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 2OdK/318/2019, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Daniela Oračková, nar. 23.03.1978, Rázusová 3824/24, 058 01 Poprad, podľa ust. §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vo Vranove n.T., dňa 13.08.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K071726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kubašská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov Mieru 369/31, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/521/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/521/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Mária Kubašská, nar.
06.10.1954, trvale bytom Obrancov Mieru 369/31, 059 34 Spišská Teplica, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku
bankový účet vedený v Československej obchodnej banke, a. s., s číslom účtu v tvare IBAN: SK58 7500 0000
0040 0479 2218, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom
konaní.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, 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;
kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
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Ing. Dušan Kuruc, správca

K071727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Niroda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/541/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/541/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dušan Kuruc, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca Boris Niroda, nar. 18.12.1985, trvale bytom 080 01
Prešov, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Štefánikova 18, 066 01 Humenné, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 – 12.00 a od 13.00 –
16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu prijíma správca písomne alebo
telefonicky na čísle +421 908 604 334.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K071728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Niroda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/541/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/541/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
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"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 Boris Niroda, nar.
18.12.1985, trvale bytom 080 01 Prešov („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením
Okresného súdu Prešov, č.k. 2OdK/541/2019 zo dňa 24.07.2019, uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
145/2019 zo dňa 30.07.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený Ing. Dušan Kuruc,
Štefániková 18, 066 01 Humenné.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
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)
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Boris Niroda, born: 18.12.1985, residence: 080 01 Prešov, Slovakia is our responsibility to
inform you, that the district Court in Prešov No. 2OdK/541/2019 dated 24.07.2019, it was published in the
Commercial bulletin No. 145/2019 from 30.07.2019, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Ing. Dušan Kuruc, Štefániková 18, 066 01 Humenné, Slovakia, as the trustee in
the bankruptcy.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
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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.
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.
Ing. Dušan Kuruc
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K071729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Demeterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 217, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/424/2019 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/424/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Anna Demeterová, nar. 07.10.1969, trvale
bytom Ladomirová 217, 090 03 Ladomirová, vec vedená na Okresnom súde Prešov pod č. k. sp. zn.
2OdK/424/2019, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom a účinnom znení (ďalej len ZKR),
oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok
dlžníka Anna Demeterová, nar. 07.10.1969, trvale bytom Ladomirová 217, 090 03 Ladomirová, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
V Prešove, dňa 13.08.2019
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K071730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Niroda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/541/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/541/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Boris Niroda, nar. 18.12.1985,
trvale bytom 080 01 Prešov, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet vedený
v Československej obchodnej banke, a. s., s číslom účtu v tvare IBAN: SK58 7500 0000 0040 0479 2218, na
ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, 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;
kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing. Dušan Kuruc, správca
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K071731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miler Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 222/101, 060 01 Malý Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/588/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/588/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Slavomír Miler, nar. 13.12.1977, trvale bytom Gerlachovská 222/101, 060 01 Malý
Slavkov, správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu, v pracovných
dňoch od 8.00 hod do 14.00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
adresu kancelárie správcu alebo elektronickou poštou na adrese morochovic@chello.sk. Právo nahliadať do spisu
majú orgány vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich
zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to stanovuje osobitný predpis.

K071732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miler Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 222/101, 060 01 Malý Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/588/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/588/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci dlžníka Slavomír Miler, nar. 13.12.1977, trvale bytom Gerlachovská 222/101, 060 01 Malý
Slavkov, správca týmto oznamuje, že číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania pohľadávok
je: SK41 1100 0000 0026 1184 4367.

K071733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Dulíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 19/760, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/465/2019 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/465/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Martina Dulíková, nar. 15.08.1983, trvale
bytom Okružná 760/19, 058 01 Poprad, vec vedená na Okresnom súde Prešov pod č. k. sp. zn. 5OdK/465/2019,
týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom
znení (ďalej len ZKR),
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oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok
dlžníka Martina Dulíková, nar. 15.08.1983, trvale bytom Okružná 760/19, 058 01 Poprad, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
V Prešove, dňa 13.08.2019
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K071734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSE Group, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 7/1483, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 728 562
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/3/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/3/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu SSE Group, s.r.o., so sídlom Továrenská 7/1483, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 728 562 podľa
ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR boli
zapísané pohľadávky veriteľa HESCON s.r.o., so sídlom Nám. Sv. Anny 20C/7269, 911 01 Trenčín, IČO: 43 900
658, prihlásené Súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok s por. č. 1, doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
·
·

pohľadávka s por. č. 1 – v celkovej výške 8.080,95 EUR,
pohľadávka s por. č. 2 – v celkovej výške 16.594,71 EUR.

K071735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSE Group, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 7/1483, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 728 562
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/3/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/3/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu SSE Group, s.r.o., so sídlom Továrenská 7/1483, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 728 562 podľa
ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR boli
zapísané pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, prihlásené Súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok s por. č. 2, doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
·
·

pohľadávka s por. č. 1 – v celkovej výške 82.500,- EUR,
pohľadávka s por. č. 2 – v celkovej výške 1.000,- EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K071736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harakaľ Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208 / 77, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1974
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/401/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/401/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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 Strojnícka
13, 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: Marek Harakaľ,
nar. 21.05.1974, bytom Podskalka 5208/77, 066 01 Humenné (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien
a doplnkov, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom,
ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Prešove, dňa 13.08.2019

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

K071737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenc Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišské Čierne 112, 086 37 Šarišské Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/607/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/607/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka: Slavomír Ferenc, nar. 14.06.1992, trvale bytom 086 37 Šarišské Čierne
112, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať
do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, a to v
pracovných dňoch v čase od 7.00 - 13.00 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0908551188. (Ing. Marta Prigancová, správca)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K071738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenc Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišské Čierne 112, 086 37 Šarišské Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/607/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/607/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka: Slavomír Ferenc, nar. 14.06.1992, trvale bytom 086 37 Šarišské Čierne
112, v súlade s ust. § 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, týmto zverejňujem číslo
účtu v banke, na ktorý možno skladať preddavok pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:
Všeobecná úverová banka, a. s. číslo účtu v tvare IBAN: SK51 0200 0000 0034 9018 4159, variabilný symbol:
číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. (Ing. Marta Prigancová,
správca)

K071739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenc Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišské Čierne 112, 086 37 Šarišské Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/607/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/607/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka Slavomír Ferenc, nar. 14.06.1992, trvale bytom 086 37 Šarišské Čierne
112, 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:
Súpisová zložka poradové číslo: 1.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu.
Súpisová hodnota majetku: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR.
(Ing. Marta Prigancová, správca)
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K071740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 530, 065 12 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/349/2019 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/349/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Jozef Sitko správca úpadcu Milan Mirga, nar. 16.01.1982, trvale bytom Jakubany 530, 065 12
Jakubany, v súlade s § 167l ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlásovanie pohľadávok, bola dňa 12.08.2019
zapísaná do zoznamu pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačna, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, v celkovej sume 564,03 €.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K071741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Horváth- HORUS SLOVAKIA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná 120/9, 044 71 Čečejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 644 996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/535/2018, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/535/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Milan Polončák, PhD., správca podstaty v konkurznom konaní sp. zn.: 32OdK/535/2018 vedenom na majetok
dlžníka: Jozef Horváth, nar. 23.06.1984, bytom Južná 120/9, 044 71 Čečejovce, podnikajúci pod
obchodným menom: Jozef Horváth- HORUS SLOVAKIA, s miestom podnikánia Južná 120/9, 044 71
Čečejovce,IČO: 43 644 996, v zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlásil 2. kolo
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku ( súpisová zložka č.1) pariaceho do majetku všeobecnej
konkurznej podstaty:
·
·
·

2. kolo ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 104/2019 vydanom dňa
31.05.2019 pod č. K046673
lehota na podávanie záväzných ponúk bola stanovená na 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto
ponuky v Obchodnom vestníku, t. j. do 11.06.2019
v stanovenej lehote nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka, do ponukového konania sa
neprihlásil žiaden záujemca

Na základe uvedeného správca konštatoval, že 2. kolo ponukového konania sa skončilo neúspešne.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlásenie 3. kola ponukového konania:

Ing. Milan Polončák, PhD., správca podstaty v konkurznom konaní sp. zn.: 32OdK/535/2018 vedenom na majetok
dlžníka: Jozef Horváth, nar. 23.06.1984, bytom Južná 120/9, 044 71 Čečejovce, podnikajúci pod
obchodným menom: Jozef Horváth- HORUS SLOVAKIA, s miestom podnikánia Južná 120/9, 044 71
Čečejovce,IČO: 43 644 996, týmto zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR, vyhlasuje 3. kolo ponukového konania.

Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom ponukového konania je hnuteľné veci patriace do majetku
konkurznej podstaty, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 46/2019 vydanom dňa 06.03.2019 pod č.
K019974:

Súpisová zložka č. 1

Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Osobný automobil zn. FIAT PUNTO
VIN: ZFA18800005018457
Rok výroby: 2000
Stav opotrebovanosti: používané

Dôvod zapísania majetku do súpisu: v zmysle ust. § 167h ods. 1 ZKR

Podmienky 3. kola ponukového konania:

1. Predmetom verejného ponukového konania je vyššie špecifikovaná hnuteľná vec.

2. Záujemcovia doručia správcovi svoje záväzné cenové ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej
forme v zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ sp. zn.: 32OdK/535/2018 – PONUKOVÉ
KONANIE- súpisová zložka č.1 -NEOTVÁRAŤ“.

3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky
v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR
považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Adresa na doručovanie ponúk: Ing. Milan Polončák, PhD., sídlo správcovskej kancelárie: Vojenská 12,
040 01 Košice.

5. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac),
u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu a číslo bankového
účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak záujemca nebude úspešný. Každá ponuka
musí byť podpísaná oprávnenou osobou.

6.

Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu vedený v Slovenská sporiteľňa,
a.s., č. účtu IBAN: SK29 1100 0000 005900264960 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom
rozsahu a do správy pre prijímateľa uviesť a) spisovú značku konkurzu: 32OdK/535/2018, b) v prípade
právnickej osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej osoby – meno a priezvisko.

7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 6. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci verejného
ponukového konania nebude prihliadať.

8. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný
záznam.

9. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

10. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.

11. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.

12. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v ust. § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do
desiatich dní os skončenia ponukového konania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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13. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť
osobne u správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č.: 0903 632 265 v úradných
hodinách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: milanpoloncak@zoznam.sk

Ing. Milan Polončák, PhD. , správca

K071742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jereňáková Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce 8, 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1996
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/231/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/231/2019
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”
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(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
– Kristína Jereňáková, nar.: 30.01.1996, trvale bytom Sliepkovce 8, 072 37 Sliepkovce (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Košice I dňa 05.08.2019, sp. zn.
30OdK/231/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 153/2019 dňa 09.08.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13,
04001 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 Kristína Jereňáková, born on 30.01.1996, with permanent address at Sliepkovce 8, 072 37
Sliepkovce (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Košice I of 05.08.2019, ref. No. 30OdK/231/2019 published in the Commercial report No. 153/2019 of 09.08.2019
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
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
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receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
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).
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Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
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Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Košice, dňa 13.08.2019
Košice, on 13.08.2019
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K071743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bakajsa Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovec nad Ondavou 351, 072 03 Rakovec nad Ondavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1973
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/229/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/229/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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 Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Róbert Bakajsa, nar.
20.01.1973, bytom Rakovec nad Ondavou 351, 072 03 Rakovec nad Ondavou, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Alžbetina 41, 040 01 Košice, a to v
úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť mailom na adrese recovery@hmg.sk, alebo na tel.: +421 908 458 117.

V Košiciach, dňa 13.08.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K071744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bakajsa Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovec nad Ondavou 351, 072 03 Rakovec nad Ondavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1973
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/229/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/229/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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 Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
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1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Róbert Bakajsa, nar.
20.01.1973, bytom Rakovec nad Ondavou 351, 072 03 Rakovec nad Ondavou (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na
bankový účet zriadený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., v nasledovnom tvare:

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996;

Variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;

Poznámka: Róbert Bakajsa

V Košiciach, dňa 13.08.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K071745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bakajsa Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovec nad Ondavou 351, 072 03 Rakovec nad Ondavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1973
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/229/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/229/2019
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, ako správca
Dlžníka: Róbert Bakajsa, nar. 20.01.1973, bytom Rakovec nad Ondavou 351, 072 03 Rakovec nad Ondavou
(ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Košice I, spis. zn.:
30OdK/229/2019 zo dňa 05.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť HMG
Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, IČO: 46 333 908, bola ustanovená
do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 153/2019 zo
dňa 09.08.2019.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 10.08.2019. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
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Court Košice I, proc. no.: 30OdK/153/2019, dated on 5th August 2019 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets: Róbert Bakajsa, domicile: Rakovec nad Ondavou 351, 072 03 Rakovec nad
Ondavou, Slovak Republic, date of birth: 20th January 1973 and our company HMG Recovery, k.s.,
registered seat at Alžbetina 41, 040 01 Košice, Slovak Republic, company identification No.: 46 333 908,
was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in
Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 153/2019 dated on 9th August 2019.

This resolution of the District Court Košice I became valid on 10th August 2019. 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 HMG Recovery, k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, 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 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.

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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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
HMG Recovery, k.s., Alžbetina 41, 040 01 Košice, 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.

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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca 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 Košice, dňa / on 13th August 2019
HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka / debtor´s trustee, JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti /
unlimited partner

K071746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozár Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 3912 / 15, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/198/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/198/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 31OdK/198/2019 zo dňa 30.04.2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 87/2019 dňa 07.05.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Igor Kozár, nar. 02.10.1964, bytom:
Mlynská 15, 071 01 Michalovce, a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu S1734,
so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08.05.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, ak zistí, že sa do 90 dní od
vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov zaniklo, 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, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že konkurzná podstata Dlžníka po jej speňažení nepokryje náklady konkurzu.
Do konkurzného konania sa v lehote 90 dní od jeho vyhlásenia, t.j. od 22.02.2019, neprihlásil žiadny veriteľ.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Igor Kozár, nar.
02.10.1964, bytom: Mlynská 15, 071 01 Michalovce z r u š u j e.

Mgr. Richard Žolna, správca

K071747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čižmár Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Floriánska 1362/7 1362/7, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/67/2019 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/67/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Ladislav Čizmár, nar. 9.4.1986, bytom Floriánska 1362/7, 040 01
Košice,oznamuje týmto číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
iných veriteľov. Číslo účtu: SK61 0900 0000 0051 6149 8594, BIC: GIBASKBX.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K071748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pliška Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné Remety 86, 072 41 Vyšné Remety
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/404/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/404/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Richard Žolna, správca dlžníka: Ján Pliška, nar. 15.02.1978, bytom: Vyšné Remety 86, 072 41 Vyšné
Remety, podnikajúci pod obchodným menom Ján Pliška, s miestom podnikania Vyšné Remety 86, 072 41 Vyšné
Remety, IČO: 34 833 587, sp. zn.: 32OdK/404/2018 (ďalej len „Dlžník"), v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z.
v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
zahrnutého do súpisu majetku oddelenej konkurznej podstaty jeho zverejnením v Obchodnom vestníku č.
108/2019 zo dňa 06.06.2019 a to:
Majetok
Poradové
číslo
Súpisová zložka majetku

1

2
3

Opis súpisovej hodnoty majetku
spoluvlastnícky
Hodnota Mena
podiel úpadcu

rodinný dom so súp. č. 82 (spolu s hospodárskymi budovami)
postavený na pozemku - parc. CKN č. 258 zapísaný na LV č. 96 pre
k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety okres Sobrance druh
pozemku - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 830 m2
pozemok - parc. CKN č. 258 zapísaný na LV č. 96 pre k.ú. Vyšné
Remety obec Vyšné Remety okres Sobrance druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 830 m2
pozemok - parc. CKN č. 259 zapísaný na LV č. 96 pre k.ú. Vyšné
Remety obec Vyšné Remety okres Sobrance druh pozemku záhrada o výmere 134 m2

Zápis do súpisu
Deň
Dôvod
zapísania
zapísania
majetku
majetku

5 638,35
EUR 1\6
€

15/05/19

§ 167h ods.
1 a 3 ZKR

547,80 € EUR 1\6

15/05/19

§ 167h ods.
1 a 3 ZKR

88,44 € EUR 1\6

15/05/19

§ 167h ods.
1 a 3 ZKR

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
* Hodnota nehnuteľností určená znaleckým posudkom č. 22/2019 zo dňa 16.04.2019, ktorý vyhotovil znalec Ing.
Vladimír Tornyos (913582)

Podmienky verejného ponukového konania:
1. V I. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci oddelenú podstatu za najvyššiu ponuku. Predmet
speňažovania sa v 1. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor majetku - hnuteľných vecí
v zmysle ust. § 167p ZKR (v prípade nehnuteľností aj na základe ust. § 167n ZKR).
2. Najnižšie podanie je stanovené na 100 % hodnoty súčtu súpisových hodnôt zložiek majetku tvoriacich
Predmet speňažovania, t.j. suma vo výške 6 274.59,- Eur (slovom šesťtisíc dvestosedemdesiatštyri eur 59
centov).
3. Záujemcovia predložia správcovi na adresu kancelárie cenové ponuky výlučne písomne, a to v zalepenej
obálke s označením "KONKURZ sp. zn. 32OdK/404/2018-ZÁVÄZNÁ PONUKA ODD_PODST_VR82(I)NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk, doručovaných výlučne do kancelárie správcu, sa určuje hmotnoprávna lehota
14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa riadi podľa ust. § 199 ods. 9 ZKR). Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. V zmysle uvedeného musí byť ponuka záujemcu doručená do kancelárie správcu v uvedenej
lehote, ktorej zmeškanie nie je možné odpustiť.
5. Záujemcovia budú povinní v prospech bankového účtu IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001 zaplatiť
100% ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na stanovenom účte najneskôr v deň
predchádzajúci poslednému dňu lehoty na podávanie záväzných ponúk alebo v rovnakom termíne
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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zložená v hotovosti k rukám správcu.
6. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za
Predmet speňažovania. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej sumy za
nadobudnutie Predmetu speňažovania má prednosť ponuka, ktorá bola doručená správcovi ako prvá.
7. Riadne doručená ponuka bude 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 okrem prípadu, ak by posledná predložená ponuka záujemcu bola vo výške hodnej
osobitného zreteľa (uvedené posudzuje výlučne správca).
8. Obálka musí obsahovať: návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení zálohy, záujemca
predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží farebnú
fotokópiu preukazu totožnosti (vo vysokej kvalite), číslo bankového účtu, na ktorý sa zaplatená zábezpeka
vráti neúspešným uchádzačom, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči
úpadcovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu
cenu podľa podmienok tohto ponukového konania v prospech oddelenej podstaty titulom zmluvnej pokuty
v prípade, že predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z
dôvodov na strane záujemcu neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote, ponuka musí byť
podpísaná záujemcom. Na obálky, ktoré budú nedostatočne označené sa nebude prihliadať.
9. Termín otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie
ponúk o 10:00 hod. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 30 dní odo dňa otvárania obálok.
Správca bude kontaktovať iba úspešného záujemcu.
10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
spolu s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu
zmluvu podpísať. 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. V takomto prípade zložená zábezpeka prepadne v
prospech konkurznej podstaty.
11. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
12. Správca si vyhradzuje právo odložiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet speňaženia až do času,
pokým na ňom budú zapísané ťarchy, poznámky či iné zápisy, ktoré vyhlásením konkurzu zanikajú, resp.
konania na základe ktorých vznikli sa zrušujú či zastavujú a pod.
13. 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
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
14. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do tridsiatich (30) dní
od dátumu vyhodnotenia ponúk. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do tridsiatich (30) dní odo dňa vykúpenia Predmetu
speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
15. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese zolna.spravca@gmail.com.
Pozn.:
·

V zmysle ust. § 167k ods. 2 v spojení s ust. § 167k ods. 4 ZKR speňažením predmetov speňaženia
zanikajú všetky zabezpečovacie práva na nich viaznuce.

Mgr. Richard Žolna, správca

K071749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Červenák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 464/120, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
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Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/168/2019 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/168/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I č.k. 26OdK/168/2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: František Červenák, nar. 20.05.1986, bytom: Hronská 464/120, 049 25 Dobšiná.
Správca podstaty JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 1 Košice, 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 všeobecnnej
podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa § 96 ods. 3 ZKR „Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti všeobecnej podstate a oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznámenia o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a oddelenej podstate
zabezpečeného veriteľa 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“.
Podľa § 96 ods. 4 ZKR „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 v rozsahu určenom správcom“.

V Košiciach, 13.08.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca

K071750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunka Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudňany 517, 053 23 Rudňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/352/2019 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/352/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Ivan Dunka, nar. 24.12.1973, bytom 053 23 Rudňany 517,oznamuje týmto číslo
účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok iných veriteľov. Číslo účtu: SK58
0900 0000 0051 6149 8842, BIC: GIBASKBX.
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K071751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T SILVER, a.s. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 64/I., 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 458 911
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26K/64/2016 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/64/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587
ako správca úpadcu: T SILVER, a.s. v likvidácii, so sídlom Popradská 64/I., 040 11 Košice, IČO: 36 458 911,
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 súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, celková prihlásená suma vrátane príslušenstva: pod por. č. 1 až 3: 4 880,- EUR,
poradie: Iná pohľadávka, titulom: pohľadávky na dani z pridanej hodnoty; uvedené pohľadávky boli zapísané do
zoznamu pohľadávok pod poradovými č. 19 až 21.
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K071752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Červenák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 464/120, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/168/2019 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/168/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Juraj Biroš, správca dlžníka: František Červenák, nar. 20.05.1986, bytom: Hronská 464/120, 049 25
Dubšiná, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

235

Obchodný vestník 158/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.08.2019

ZKR), zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Číslo súpisovej položky:

1.

Typ súpisovej položky:

Peňažná prostriedky z bežného účtu dlžníka

Súpisová hodnota:

167,30 EUR

Číslo súpisovej položky:

2.

Typ súpisovej položky:

Peňažná prostriedky z depozitu zamestnávateľa dlžníka

Súpisová hodnota:

1.859,96 EUR

Dôvod zapísania:

§ 167 ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

Deň zápisu:

09.08.2019

V Košiciach, 13.08.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca

K071753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefani Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomonosovova 2243 / 32, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/290/2019 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/290/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty úpadcu v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.

K071754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Berlínska 2464 / 17, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/284/2019 S1275
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
26OdK/284/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty úpadcu v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.

K071755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Celba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Postupimská 2, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/333/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.
1346/2000 z 29.mája 2000
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len „Úpadca“)Vladimír Celba, nar. 13.12.1966, bytom Postupimská 2, 040 22 Košice, Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Košice I č. k. 32 OdK /333/2019 zo dňa 09.07.2019 bol vyhlásený konkurz úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Košice I No. 32 OdK/333/2019 dated 07rd of Jul 2019 bankruptcy
procedure was declared on the Debtor – Vladimír Celba, nar. 13.12.1966, bytom Postupimská 2, 040 22
Košice.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 135/2019 dňa 16.07.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial Bulletin no. 135/2019 on 16th
of Jul 2019. The bankruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia
Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na
Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 04151, Košice, Slovenská republika k číslu konania 32 OdK/333/2019 a v
jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty, Učňovská 1, 04015,
Košice, 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
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uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom,
ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú
listiny preukazujúce
údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo
na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy an and Restructuralization Act (hereinafteronly„the
BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Kosice I ( District Court
Kosice I ), Sturova 29, 041 51, Kosice, Slovak Republic, to the No. 32 OdK /333/2019 and in one originals
to the bankruptcy trustee to the address Ing. Peter Duhoň, spravca, Učňovská 1, 04015, Kosice, Slovak
republic.
Each claim must be lodged as a separate application. The application of claim has to
provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the
creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of
the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also
state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their
claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on
insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a
datované sa v konkurznom konaní neprihliada.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie
sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be
not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the
application of claim or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as
claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period
elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.
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The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of
the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat
is in other member states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not
listed in the debtor's list of commitments.

Ing. Peter Duhoň, správca

K071756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Celba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Postupimská 2, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/333/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty dlžníka Vladimír Celba, nar. 13.12.1966, bytom Postupimská 2,
040 22 Košice, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 09.07.2019, č.k. 32 OdK/333/2019 v
zmysle § 32 ods 7 písm. b) týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok , pričom každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
kaucia vo výške 350,- € na číslo účtu : SK31 0200 0000 0013 2951 1556 vedený vo VÚB a.s., variabilný symbol :
číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre príjmateľa : označenie veriteľa, ktorý zložil
kauciu.
Ing. Peter Duhoň, správca

K071757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Celba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Postupimská 2, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/333/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty dlžníka Vladimír Celba, nar. 13.12.1966, bytom Postupimská 2,
040 22 Košice, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 09.07.2019, č.k. 32 OdK/333/2019 týmto
oznamuje, že podateľňa kancelárie správcu na ulici Učňovská 1 v Košiciach-Šaci je verejne dostupná na
doručovanie písomnosti určených správcovi a na nahliadnutie do správcovského spisu v čase od 9,00 hod do
15,00 hod v pracovných dňoch. Prípadne telefonicky na čísle 0917 653 986. Ing. Peter Duhoň, správca

K071758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bárdi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 477/28, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/363/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.
1346/2000 z 29.mája 2000
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len „Úpadca“)Martin Bárdi, nar. 19.10.1979, bytom Železiarenská 477/28, 040 15 Košice, Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Košice I č. k. 31 OdK /363/2019 zo dňa 18.07.2019 bol vyhlásený konkurz úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Košice I No. 31 OdK/363/2019 dated 18rd of Jul 2019 bankruptcy
procedure was declared on the Debtor – Martin Bárdi, nar. 19.10.1979, bytom Železiarenská 477/28, 040 15
Košice.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 141/2019 dňa 24.07.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial Bulletin no. 141/2019 on 24th
of Jul 2019. The bankruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia
Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na
Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 04151, Košice, Slovenská republika k číslu konania 31 OdK/363/2019 a v
jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty, Učňovská 1, 04015,
Košice, 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
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uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom,
ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú
listiny preukazujúce
údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo
na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy an and Restructuralization Act (hereinafteronly„the
BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Kosice I ( District Court
Kosice I ), Sturova 29, 041 51, Kosice, Slovak Republic, to the No. 31 OdK /363/2019 and in one originals
to the bankruptcy trustee to the address Ing. Peter Duhoň, spravca, Učňovská 1, 04015, Kosice, Slovak
republic.
Each claim must be lodged as a separate application. The application of claim has to
provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the
creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of
the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also
state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their
claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on
insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a
datované sa v konkurznom konaní neprihliada.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie
sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be
not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the
application of claim or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as
claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period
elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.
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The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of
the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat
is in other member states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not
listed in the debtor's list of commitments.

Ing. Peter Duhoň, správca

K071759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bárdi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 477/28, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/363/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Bárdi, nar. 19.10.1979, bytom Železiarenská
477/28, 040 15 Košice, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 18.07.2019, č.k. 31
OdK/363/2019 v zmysle § 32 ods 7 písm. b) týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu
za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok , pričom každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená kaucia vo výške 350,- € na číslo účtu : SK31 0200 0000 0013 2951 1556 vedený vo VÚB a.s.,
variabilný symbol : číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre príjmateľa : označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu.
Ing. Peter Duhoň, správca

K071760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bárdi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 477/28, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/363/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Bárdi, nar. 19.10.1979, bytom Železiarenská
477/28, 040 15 Košice, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 18.07.2019, č.k. 31
OdK/363/2019 týmto oznamuje, že podateľňa kancelárie správcu na ulici Učňovská 1 v Košiciach-Šaci je verejne
dostupná na doručovanie písomnosti určených správcovi a na nahliadnutie do správcovského spisu v čase od
9,00 hod do 15,00 hod v pracovných dňoch. Prípadne telefonicky na čísle 0917 653 986. Ing. Peter Duhoň,
správca

K071761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Pelegrin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 711/1, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/214/2019 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/214/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie : Rázusova 1 ,040 01 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Norbert Pelegrin, nar. 24.05.1978, bytom Oslobodenia 711/1, 045 01 Moldava nad Bodvou, (ďalej len „dlžník“) v
súlade s ust. § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho
všeobecnú podstatu za najvyššiu ponúknutú cenu.
Predmet ponukového konania:
číslo súp. popis majetku
zložky
1.
Motorové vozidlo
VAZ 2103 AA sedan
EČ KS213AR
VIN: 796197
rok výroby 1978

číslo súp.
zložky
2.

popis majetku
Nákladný príves
UNIKOL PS/400
EČ KS982YF
VIN: U59V0400391U
V1305
rok výroby 2010

typ
súpisovej zložky

súpisová
vlastník
hodnota v EUR

hnuteľný

100,00

spoluvl. deň
podiel
zápisu

Norbert Pelegrin 1/1

dôvod zápisu

30.07.2019 majetok vo
vlastníctve úpadcu

typ
súpisovej zložky

súpisová
hodnota v EUR

vlastník

spoluvl. deň
podiel
zápisu

dôvod zápisu

hnuteľný

250,00

Norbert Pelegrin

1/1

majetok vo
vlastníctve úpadcu

30.07.2019

Bližšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na emailovej adrese: biros@atknet.sk, tel.
kontakt : 0905 647 948.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ č.k.: 26OdK/214/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty JUDr. Juraj Biroš, Rázusova 1, 040 01 Košice.
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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.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
- musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
- musí byť vyhotovená v písomnej forme,
- 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,
- musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
- musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
- 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,
- 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
vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s. Košice, IBAN: SK63 0900 0000 0051 6077 5908, variabilný symbol:
262142019 najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Náklady spojené s prevodom motorových vozidiel znáša nadobúdateľ.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu.
V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

V Košiciach, dňa 13.08.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca
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K071762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudák Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kokšov-Bakša 247, 044 13 Kokšov-Bakša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/305/2019 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/305/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 26OdK/305/2019-24 zo dňa 19.6.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku číslo 122/2019 dňa 26.6.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jaroslava Hudáka,
narodeného 9.6.1963, trvalo bytom Kokšov – Bakša 247, 044 13 Kokšov - Bakša a zároveň do funkcie správcu
podstaty bol ustanovený JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu nadobudlo právoplatnosť dňa 27.6.2019.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu predložil konkurznému súdu prvú
podrobnú správu o priebehu konkurzu a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyjadrenia úpadcu zo dňa 30.7.2019, ako aj ďalších šetrení som nezistil žiaden majetok, ktorý by bolo
možné zapísať do konkurznej podstaty úpadcu okrem v Obchodnom vestníku číslo 125/2019 zverejneného
súpisu všeobecnej podstaty, a to jednej súpisovej zložky, predstavujúcej preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu vo výške 500,-€,
ktorý bol zložený konkurznému súdu.
Vzhľadom k tomu, že som po preskúmaní pomerov dlžníka a šetrení vykonanom podľa ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len ZKR) nezistil žiaden iný majetok úpadcu a konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto uvedené v ustanovení § 167t ZKR týmto v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa skončí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

K071763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RETOP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 709 311
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/24/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/24/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
RETOP s.r.o., so sídlom Thurzova 6, 040 01 Košice, IČO: 31 709 311 v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova
6, 040 01 Košice, v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 - 11:30, 13:00 - 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Košiciach, dňa 12.08.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K071764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RETOP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 709 311
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/24/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/24/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca
konkurznej podstaty úpadcu: PWR- Plastic waste recycling a.s., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02
Bratislava, IČO: 36 058 645 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn. 8K/51/2018
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 pohľadávky
nasledovných veriteľov (ktorých prihlášky pohľadávky boli správcovi doručené po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty):
Veriteľ: Východoslovenská energetika a.s.
Sídlo: Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

2.081,19 EUR
3
Neuplatnené
12/1-12/3
01.08.2019

V Košiciach, 12.08.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K071765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mižigár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolina 1062 / 31, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdS/3/2019 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdS/3/2019

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

246

Obchodný vestník 158/2019
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.08.2019

Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca so sídlom kancelárie Krmanova 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Jozef
Mižigár, narodený: 07.02.1950, bytom: Dolina 1062/31, 053 42 Krompachy, v konaní o určenie splátkového
kalendára vedeného na Okresnom súde Košice I., sp. zn. 30OdS/3/2019, týmto oznamuje v súlade s ustanovením
§ 168d a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
,,ZKR“), že zostavil Návrh splátkového kalendára, pričom percento, v ktorom sa navrhuje uspokojenie
nezabezpečených veriteľov je 62 %.
Poučenie: Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh
splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to
vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť
návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov.
Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Krmanova 14, 040 01 Košice. Žiadosť o
nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie správcu alebo
e-mailom na adrese spravca.gajdosech@gmail.com
V Košiciach, dňa 13.08.2019
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K071766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobrota Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 97 / 0, 049 45 Jovice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1941
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/294/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/294/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

spoluvlastnícke podiely á 1 130,- eur na nehnuteľnostiach zapísaných na katastrálnom úrade Okresného úradu
v Rožňave v k. ú. Plešivec na
1. LV č. 1241 podiel ¼ na parcele registra E“ č. 2135/100 trvalé trávnaté porasty s výmerou 124 m2, č.
2135/101 trvalé trávnaté porasty s výmerou 77 m2 a č. 2135/102 lesný pozemok s výmerou 61 m2
2. LV č. 1775 podiel ½ na parcele registra E“ č. 3786 orná pôda s výmerou 2 241 m2, č. 5703 orná pôda
s výmerou 753 m2 a č. 6925 lesný pozemok s výmerou 3 264 m2
3. LV č. 4135 podiel 5400/1611360 na parcele registra E“ č. 6565/301 lesný pozemok s výmerou 1 423 074
m2
4. LV č. 2656 podiel 5400/1611360 na parcele registra E“ č. 6514/5 lesný pozemok s výmerou 391 537 m2
5. LV č. 1572 podiel 5400/1611360 na parcele registra E“ č. 6558 trvalé trávnaté porasty s výmerou 2 234
m2, č. 6559 trvalé trávnaté porasty s výmerou 2 843 m2, č. 6560 trvalé trávnaté porasty s výmerou 5 756
m2, č. 6561/1 trvalé trávnaté porasty s výmerou 13 427 m2, č. 6561/2 trvalé trávnaté porasty s výmerou
12 285 m2, č. 6562 trvalé trávnaté porasty s výmerou 1 961 m2, č. 6564/1 trvalé trávnaté porasty
s výmerou 9 237 m2, č. 6566/1 trvalé trávnaté porasty s výmerou 1 794 m2, č. 6566/2 trvalé trávnaté
porasty s výmerou 3 522 m2, č. 6567 trvalé trávnaté porasty s výmerou 15 434 m2, č. 6568 trvalé trávnaté
porasty s výmerou 13 641 m2, č. 6569/1 trvalé trávnaté porasty s výmerou 46 811 m2, č. 6569/2 trvalé
trávnaté porasty s výmerou 8 785 m2, č. 6570 trvalé trávnaté porasty s výmerou 4 393 m2, č. 6571 trvalé
trávnaté porasty s výmerou 5 425 m2, č. 6580 trvalé trávnaté porasty s výmerou 8 108 m2, č. 6581 trvalé
trávnaté porasty s výmerou 19 966 m2, č. 6582 trvalé trávnaté porasty s výmerou 6 810 m2, č. 6583/1
trvalé trávnaté porasty s výmerou 12 350 m2 a č. 6583/2 trvalé trávnaté porasty s výmerou 10 326 m2
6. LV č. 2177 podiel 5400/1611360 na parcele registra E“ č. 6565/119 lesný pozemok s výmerou 247 875
m2 a č. 6565/123 lesný pozemok s výmerou 7 486 m2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LV č. 4154 podiel 5400/1611360 na parcele registra E“ č. 6563 lesný pozemok s výmerou 1 066 m2
LV č. 1774 podiel ¼ na parcele registra E“ č. 2440 orná pôda s výmerou 1 109 m2
LV č. 1776 podiel 3/8 na parcele registra E“ č. 2100 trvalé trávnaté porasty s výmerou 2 914 m2
LV č. 1773 podiel ½ na parcele registra E“ č. 1709/2 trvalé trávnaté porasty s výmerou 1 565 m2 a č.
6056/2 orná pôda s výmerou 1 008 m2
11. LV č. 1873 podiel 1706/452160 na parcele registra E“ č. 6514/92 lesný pozemok s výmerou 458 849 m2
12. LV č. 2289 podiel 5400/1611360 na parcele registra E“ č. 1563/32 lesný pozemok s výmerou 4 299 m2
7.
8.
9.
10.

V Košiciach, dňa 5. 8. 2019

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

K071767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobrota Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 97 / 0, 049 45 Jovice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1941
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/294/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/294/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Podľa vyjadrenia úpadcu a zistení správcu sa v oddelenej konkurznej podstate nenachádza žiaden majetok, práva
ani iné majetkové hodnoty.
V Košiciach, dňa 5. 8. 2019

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

K071768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Ryšová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 22, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.1.1965
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/238/2019 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/238/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Jana
Ryšová v konkurze, Komenského 22, 053 04 Spišské Podhradie, nar. 25. 1. 1965 týmto oznamuje, že do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovského spisu môžu účastníci konania resp. ich zástupcovia nahliadnuť v pracovných dňoch pondelok piatok v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. v kancelárii správcu na Národnej tr. 4 v Košiciach. Žiadosti o zapísanie
do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo na tel. čísle 0905 732 444 príp. emailom na adrese rudomanik@gmail.com.

V Košiciach, dňa 13. 8. 2019

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

K071769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Ryšová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 22, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.1.1965
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/238/2019 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/238/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu úpadcu
Jana Ryšová v konkurze, Komenského 22, 053 04 Spišské Podhradie, nar. 25. 1. 1965 týmto zverejňuje číslo
účtu v spoločnosti Všeobecná úverová banka a. s. č. SK1902000000001852431497 na účel zloženia kaucie pri
popieraní pohľadávok veriteľov.

V Košiciach, dňa 13. 8. 2019

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

K071770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Ryšová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 22, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.1.1965
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/238/2019 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/238/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s ako správca úpadcu Jana
Ryšová v konkurze, Komenského 22, 053 04 Spišské Podhradie, nar. 25. 1. 1965, Slovenská republika oznamuje
v zmysle čl. 54, ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( Európskej únie ) č. 848/2015 zo dňa 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní uverejneného 5. 6. 2015 v Úradnom vestníku Európskej únie ( Journal officiel
de l’Union européenne ) a účinného 25. 6. 2015, že vo vyššie uvedenom konkurznom konaní uznesením
Okresného súdu Košice I z 9. 8. 2019 sp. zn. 30OdK/238/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a
spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. bola ustanovená za správcu.

Okresný súd uložil správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike. Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v
jednom rovnopise na adresu kancelárie správcu pod spisovou značkou 30OdK/238/2019. Pohľadávky prihlasujú
veritelia podľa slovenského zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZoKR“ /. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť
podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je
podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a v sume, do ktorej je zabezpečená. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške
uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento udaj
neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak
sa pohľadávka neuplatní eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k
prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľa. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ,
ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu / slovenský zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov / k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je
správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške
nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomnosti, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
K prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomnosti prijal. Ak
si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 a § 22 ods. 3 ZoKR /. Účinky
vyhlásenia konkurzu nastavajú zverejnením tohto uznesenia v slovenskom Obchodnom vestníku / § 23 ods.
ZoKR /. Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku / ďalej len O. s. p. / účastník konkurzného konania má z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 O. s. p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolnosti spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada / § 197 ods. 6 veta druha
a tretia ZoKR /.
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V Košiciach, dňa 13. augusta 2019

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

Die Gesellschaft ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ( KG/societé en
commandite ) als Insolvenzverwalter von Jana Ryšová v konkurze, Komenského 22, 053 04 Spišské Podhradie,
geb. 25. 1. 1965, Slowakische Republik/République Slovaque teil im Sinne von 54. Artikel, Absatz 1 und 2 der
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates ( Europäische Union/Union Européenne ) No. 848/2015
vom 20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren im Amtsblatt der Europäischen Union ( Journal officiel de l’Union
européenne ) 5. 6. 2015 veröffentlicht publiziert und ab 25. 6. 2015 gültig mit, daβ in dem vorbezeichneten
Insolvenzverfahren wurde durch Beschluss des Bezirkgerichtes Kosice I vom 9. 8. 2019 sp. zn. 30OdK/238/2019
das Insolvenzverfahren eröffnet und die Gesellschaft ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER
MANIK k. s. ( KG/societé en commandite ) zum Insolvenzverwalter bestellt.

Das Bezirksgericht erlegt dem Insolvenzverwalter die Pflicht auf, alle bekannten Gläubiger des Schuldners, deren
Hauptwohnsitz oder registrierter Sitz sich in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union als in der
Slowakischen Republik befindet, unverzüglich über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu informieren. Es
fordert die Gläubiger des Schuldners auf, innerhalb einer Frist von 45 Tagen nach Bekanntgabe des
Insolvenzverfahrens ihre Forderungen in einfacher Ausfertigung an die Anschrift des Büros des
Insolvenzverwalters unter Angabe des Aktenzeichens 30OdK/238/2019 anzumelden. Die Forderungen melden die
Gläubiger nach dem slowakischen Gesetz Nr. 7/2005 GBl. über Insolvenzverfahren und Restrukturalisierungen
sowie über die Änderung und Ergänzungen einiger slowakischen Gesetze im Wortlaut späterer Vorschriften ( im
Weiteren nur noch als "ZoKR" zitiert). In der Anmeldung sind stets der Vor- und Nachname sowie die
Wohnanschrift oder die Firmenbezeichnung und der Sitz des Gläubigers und des Bankrotteurs, der rechtliche
Grund für das Entstehen der Forderung, die Rangfolge der Befriedigung der Forderung aus der allgemeinen
Masse und die Summe der Forderung mit Aufschlüsselung nach Sicherungssumme und Zubehör, sowie das
Zubehör mit Aufschlüsselung nach dem Rechtsgrund ihrer Entstehung anzuführen; Die Anmeldung muss auf dem
vorgeschriebenen Formular eingereicht werden, welches mit der Unterschrift des Gläubigers versehen werden
muss. Anmeldungen, die diese Angaben nicht enthalten, nicht auf dem vorgeschriebenen Formular eingereicht
oder nicht unterzeichnet wurden, werden bei dem Insolvenzverfahren nicht berücksichtigt. Wenn ein Gläubiger
eine garantierte Forderung anmeldet, führt er in der Anmeldung auch deren Art, die Rangfolge und den
Rechtsgrund der Entstehung des garantierten Rechts zusammen mit der Festlegung des Vermögens, mit welcher
diese Forderung garantiert ist, an und dazu auch die Summe, bis zu welcher diese Forderung garantiert ist. Wenn
ein Gläubiger eine bedingte Forderung anmeldet, so führt er in der Anmeldung auch die Bedingung an, von der
die Begründung der Forderung abhängt. Sollte in der Anmeldung einer bedingten Forderung diese Angabe fehlen,
so wird die angemeldete bedingte Forderung im Insolvenzverfahren nicht berücksichtigt. Forderungen sind in
EURO zu stellen. Sollte eine Forderung nicht in EURO umgerechnet gestellt werden, errechnet der
Insolvenzverwalter durch Umrechnung laut Referenzumrechnungskurs, der von der Europäischen Zentralbank
oder der Nationalbank der Slowakei zum Tag der Eröffnung des Insolvenzverfahrens festgelegt und bekannt
gegeben wurde, die Summe der Forderung. Wird die Summe in einer Währung eingefordert, die weder durch den
Referenzumrechnungskurs der Europäischen Zentralbank noch der Nationalbank der Slowakei festgelegt und
bekannt gegeben wird, errechnet der Insolvenzverwalter die Summe der Forderung mit fachkundlicher Sorgfalt.
Der Anmeldung sind Urkunden beizufügen, welche die in der Anmeldung gemachten Angaben belegen. Wird eine
zedierte Forderung angemeldet, so sind der Anmeldung auch solche Urkunden beizufügen, die belegen, wie der
Gläubiger diese Forderung erworben hat. Wird die Forderung von einem Gläubiger angemeldet, der verpflichtet
ist, seine Buchhaltung gemäß Sondervorschrift ( das slowakische Gesetz Nr. 431/2002 GBl. über die Buchhaltung
im Wortlaut späterer Vorschriften ) zu führen, so fügt er seiner Anmeldung auch eine Erklärung bei, daβ er diese
Forderung in seinen buchhalterischen Unterlagen führt. Sollte dies nicht geschehen, so ist der Insolvenzverwalter
verpflichtet, die in der Anmeldung beanspruchte Forderung abzulehnen. Wird eine nichtfinanzielle Forderung
eingereicht, so ist der Anmeldung ein Sachverständigengutachten beizufügen, in welchem der Wert der
nichtfinanziellen Forderung bestimmt wird. Wird einer solchen nichtfinanziellen Forderung kein derartiges
Sachverständigengutachten beigefügt, so wird die Anmeldung der nichtfinanziellen Forderung im
Insolvenzverfahren nicht berücksichtigt. Verfügt der Gläubiger auf dem Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik
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über keinen Wohn- oder anderen Sitz bzw. eine organisatorische Einheit seines Unternehmens, so ist er dazu
verpflichtet, in der Anmeldung einen solchen Vertreter für die Zustellung von Schriftsätzen anzuführen, der einen
Wohnsitz oder einen Sitz auf dem Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik hat; er hat der Anmeldung auch
solche Urkunden beizufügen, die belegen, daβ der von ihm benannte Vertreter die Vollmacht zum Empfang der
Schriftsätze angenommen hat. Bestimmt der Gläubiger keinen solchen Vertreter für die Zustellung der
Schriftsätze hat, so werden ihm die Schriftsätze nur durch Veröffentlichung in den slowakischen
Handelsmitteilungen zugestellt. Weder der Insolvenzverwalter noch das Gericht sind dazu verpflichtet, den
Gläubiger zur Ergänzung oder Korrektur einer unvollständigen oder unrichtigen Anmeldung aufzufordern.

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

Kosice, den 13. August 2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - Komplementär

K071771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobrota Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 97 / 0, 049 45 Jovice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1941
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/294/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/294/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Ing.
Peter Dobrota, CSc. v konkurze, Hradná 97, 049 45 Jovice, nar. 1. 7. 1941 týmto zverejňuje oznam o zvolaní
schôdze veriteľov úpadcu na deň 4. 9. 2019 o 10.00 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti JUDr. Rudolf
Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1. Otvorenie
schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Schválenie ďalšieho postupu správcu v
konkurznom konaní a 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z
obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a
doklad totožnosti.
V Košiciach, dňa 13. 8. 2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár
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K071772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudzik Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 40, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1988
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/247/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/247/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu
Miroslav Dudzík v konkurze, 044 21 Nováčany 40, nar. 4. 9. 1988 týmto zverejňuje oznam o zvolaní schôdze
veriteľov úpadcu na deň 4. 9. 2019 o 10.30 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti JUDr. Rudolf Manik, PhD.,
MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2.
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Schválenie ďalšieho postupu správcu v konkurznom
konaní a 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.
V Košiciach, dňa 13. 8. 2019

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

K071773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Kocúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Člnková 33, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/54/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/54/2019
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
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka: Lucia Kocúrová, narodená: 09.03.1990, bytom: Člnková 33, 040 01 Košice,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 31OdK/54/2019, 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 predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
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7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
V Košiciach, dňa 13.08.2019
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca
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