Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

K072488
Spisová značka: 4CoKR/16/2019
Krajský súd v Košiciach v senáte predsedníčky senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a členov senátu JUDr. Zdenky
Kohútovej a JUDr. Igora Ragana v právnej veci navrhovateľa: Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš,
Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava - Ružinov, IČO 42 181 763 zastúpeného advokátskou kanceláriou Mgr.
Miroslav Páser, advokát s.r.o., Sedliacka 1176/42, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 51 814 099 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy, Hornádska 49, 053 61 Spišské Vlachy,
IČO 35 554 665 zastúpeného advokátkou JUDr. Ivanou Orosovou, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o odvolaní
úpadcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č. k. 26K/21/2018 - 287 zo dňa 17.1.2019 takto
rozhodol
I. Z r u š u j e uznesenie a vec vracia súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.
II. Priznáva odvolanému správcovi podstaty JUDr. Veronike Hrvolovej so sídlom kancelárie P. O. Hviezdoslava 691/2,
010 01 Žilina, značka správcu: S1829 paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov vo výške 2.300,- eur, ktorú je povinný uhradiť navrhovateľ.
III. Správcovi podstaty JUDr. Ingrid Kovalčukovej so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1588 odmenu z výťažku nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie a dovolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Krajský súd v Košiciach dňa 14.8.2019
Mgr. Mária Hlaváčová, predseda senátu
K072489
Spisová značka: 37K/54/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - - veriteľa: Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD
BRATISLAVA, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Radoslav Šakrözi, nar.: 10.08. 1989 so sídlom Bagarova 1163/28, 841 02 Bratislava, IČO: 48 006 602, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Radoslav Šakrözi, nar.: 10.08. 1989 so sídlom Bagarova 1163/28, 841
02 Bratislava, IČO: 48 006 602.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR
Okresný súd Bratislava I dňa 13.8.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K072490
Spisová značka: 37K/27/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Matúš Kanis, bytom Brnianska 27, 811 04
Bratislava ako likvidátor spoločnosti: clivia plus, s.r.o. ,, v likvidácii“ so sídlom Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, IČO:
44 266 961, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: clivia plus, s.r.o. ,, v likvidácii“ so sídlom
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, IČO: 44 266 961, takto
rozhodol
I. Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: clivia plus, s.r.o. ,, v likvidácii“ so sídlom Ďumbierska 3F, 831 01
Bratislava, IČO: 44 266 961, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.8.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K072491
Spisová značka: 4K/31/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: TRINOM, a.s., so sídlom Kollárova 7, 902 01 Pezinok, IČO: 34 148
990, správcom ktorého je: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava - Nové
Mesto, značka správcu S310, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 405,60 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 31.7.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K072492
Spisová značka: 3K/27/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: ASPOL, spol. s r.o., Bardejovská 9/1116, 831 02 Bratislava, IČO:
36283673, správcom ktorého je Ing. Bc. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, značka
správcu: S 1243, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
I.
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 113.984,51 EUR.
II.
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so
sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 2.326,67 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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III.
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 23.272,20 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 31.7.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K072493
Spisová značka: 37K/33/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Axel Schwentker, konkurzný správca majetku
spoločnosti IMR Indrustrie-Montagen-Rohrleitungsbau Ruhnke GmbH, so sídlom Zum Aquarium 6, 460 47
Oberhausen Nemecko, právne zast.: bnt attorneys-at-law s.r.o., Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 886 978 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Simple Buy, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 831 06
Bratislava, IČO: 50 558 536, takto
rozhodol
I. Súd ustanovuje dlžníkovi: Simple Buy, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 50 558 536
predbežného správcu: JUDr. Oliver Korec., so sídlom Bratislava 1, 811 07, Zahradnícka 9, zn.sp.: S 322.
II. Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku
Okresný súd Bratislava I dňa 13.8.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K072494
Spisová značka: 37K/90/2018

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Black King Bar SK,
s.r.o., so sídlom Sibírska 46, 831 02 Bratislava, IČO: 44 470 339, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Fraňová Viera, so
sídlom Pezinok, 902 01, Drevárska 23, zn.sp.: S 1260, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I. Súd odvoláva správcu: JUDr. Ing. Fraňová Viera, so sídlom Pezinok, 902 01, Drevárska 23, zn.sp.: S
1260.
II. Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Black King Bar SK, s.r.o., so sídlom Sibírska 46, 831 02
Bratislava, IČO: 44 470 339 správcu: LexCreditor k.s., so sídlom Bratislava, 811 01, Laurinská 3/A, zn. správcu: S
1636.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZoKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 13.8.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K072495
Spisová značka: 37K/30/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA,
so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Lanagy, s. r. o.,
so sídlom Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, IČO: 46 108 700,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Lanagy, s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, IČO: 46 108 700
predbežného správcu: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, zn.
správcu: S1633.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku
Okresný súd Bratislava I dňa 12.8.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K072496
Spisová značka: 37K/11/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Martin Kováč, nar. 01.01.1970,
bytom Grösslingova 33, Bratislava, t. č. v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica, Komenského 477/7, 974 01 Banská
Bystrica
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Kováč, nar. 01.01.1970, bytom Grösslingova 33, Bratislava, t. č. v
ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica, Komenského 477/7, 974 01 Banská Bystrica
Súd otvára malý konkurz.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851
01 Bratislava, zn. správcu: S1451.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch čl. 54 Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. 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).
19. 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).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate (§ 166 ods.
2 ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 12.8.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K072497
Spisová značka: 2K/8/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Reštaurácie š.p. Veľký Krtíš „v likvidácii“, so
sídlom 990 01 Veľký Krtíš, Komenského 3, IČO: 00 227 021, zast. likvidátorom Ing. Jozefom Gallom, bytom 990 01
Veľký Krtíš, M.R. Štefánika 722/9, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Pšn,
vložka č. 334/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd návrh z a m i e t a
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na súde proti
ktorého rozhodnutiu smeruje.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). /§ 363 CSP/
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí,
c) ktorej veci sa týka, d) čo sa ním sleduje, e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania (§ 127 ods. 1, 2 CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072498
Spisová značka: 2K/36/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ildikó Kamenyíková, nar. 08.
05. 1977, 982 01 Tornaľa, Škultétyho 489/7, IČO: 32 963 335, správcom ktorého je Mgr. Natália Miľanová, so sídlom
kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Ildikó Kamenyíková, nar. 08. 05. 1977, 982 01 Tornaľa, Škultétyho 489/7,
IČO: 32 963 335 po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) 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 Banská Bystrica dňa 14.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072499
Spisová značka: 2NcKR/9/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Elena Malachová, nar. 04. 05. 1961, bytom Píla 104, 985 53
Mýtna o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd oddlžuje dlžníka - Elena Malachová, nar. 04. 05. 1961, bytom Píla 104, 985 53 Mýtna
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
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)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer
u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo
stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo
pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer
u dlžníka, ktorý dosiahol iba
základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo
trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4
ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072500
Spisová značka: 2OdK/801/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Štefan Fűkő, nar. 27. 01. 1977,
trvale bytom Mierová 138/254, 982 01 Tornaľa, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.

Súd návrh o d m i e t a.

II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00
eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 2435, rok 2019, číslo účtovného dokladu 3. VIII. 2019.
III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 2435, rok
2019, číslo účtovného dokladu 3. VIII. 2019, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072501
Spisová značka: 2OdK/802/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Pavel Mázik, nar. 20. 07. 1961,
Rúbanisko III 6, 984 01 Lučenec, obchodné meno - Pavel Mázik, s miestom podnikania Továrenská 5, 984 01
Lučenec, IČO - 34680748, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Pavel Mázik, nar. 20. 07. 1961, Rúbanisko III 6, 984
01 Lučenec, obchodné meno - Pavel Mázik, s miestom podnikania Továrenská 5, 984 01 Lučenec, IČO - 34680748.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Recovery group, k. s., so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1878.
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IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072502
Spisová značka: 2OdK/803/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Roman Dono, nar. 26. 03. 1977,
Námestie Republiky 528/57, 049 16 Jelšava, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.

Súd návrh o d m i e t a.

II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00
eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 2440, rok 2019, číslo účtovného dokladu 3. VIII. 2019.
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III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 2440, rok
2019, číslo účtovného dokladu 3. VIII. 2019, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072503
Spisová značka: 2OdK/804/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Lýdia Kvaková, nar. 06. 08. 1972,
trvale bytom Vladimíra Clementisa 200, 981 01 Hnúšťa, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská
Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Lýdia Kvaková, nar. 06. 08. 1972, trvale bytom
Vladimíra Clementisa 200, 981 01 Hnúšťa.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1922.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
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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činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
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
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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ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072504
Spisová značka: 2OdK/805/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ján Vlček, nar. 15. 10. 1972,
trvale bytom Mateja Hrebendu 141/3, 985 05 Kokava nad Rimavicou, na korešpondenčnej adrese Hviezdoslavova
45, 985 05 Kokava nad Rimavicou, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Ján Vlček, nar. 15. 10. 1972, trvale bytom Mateja
Hrebendu 141/3, 985 05 Kokava nad Rimavicou, na korešpondenčnej adrese Hviezdoslavova 45, 985 05 Kokava nad
Rimavicou.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - T.R.I. Solutions k.s., so sídlom kancelárie Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1821.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072505
Spisová značka: 2OdK/806/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ivana Kovalančíková, nar. 18. 08.
1979, trvale bytom Sklárska 389/7, 985 26 Málinec, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská
Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Ivana Kovalančíková, nar. 18. 08. 1979, trvale bytom
Sklárska 389/7, 985 26 Málinec.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Debsol, k. s., so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1914.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
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splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072506
Spisová značka: 2OdK/807/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Eva Kalinová, nar. 10. 12. 1967,
Malohontská 13, 979 01 Rimavská Sobota, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Eva Kalinová, nar. 10. 12. 1967, Malohontská 13,
979 01 Rimavská Sobota.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s., so sídlom
kancelárie Martina Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec, zn.: S1736.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
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CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
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podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072507
Spisová značka: 2OdK/808/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Margita Botošová, nar. 17. 08.
1966, Farská Lúka 78, 986 01 Fiľakovo, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Margita Botošová, nar. 17. 08. 1966, Farská Lúka 78,
986 01 Fiľakovo.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S640.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072508
Spisová značka: 2OdK/809/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ján Kuric, nar. 27. 11. 1978, trvale
bytom Kostolná 54, 962 12 Detva, obchodné meno - Ján Kuric, s miestom podnikania Kostolná 54, 962 12 Detva,
IČO - 41907256, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Ján Kuric, nar. 27. 11. 1978, trvale bytom Kostolná
54, 962 12 Detva, obchodné meno - Ján Kuric, s miestom podnikania Kostolná 54, 962 12 Detva, IČO - 41907256.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUSTICIA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 5, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1699.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
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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dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072509
Spisová značka: 2OdK/811/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Marian Pokoš, nar. 17. 03. 1990,
trvale bytom Jána Švermu 781/155, 976 71 Šumiac, obchodné meno - Marian Pokoš, s miestom podnikania Jána
Švermu 781/155, 976 71 Šumiac, IČO - 47147857, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Marian Pokoš, nar. 17. 03. 1990, trvale bytom Jána
Švermu 781/155, 976 71 Šumiac, obchodné meno - Marian Pokoš, s miestom podnikania Jána Švermu 781/155, 976
71 Šumiac, IČO - 47147857.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Ján Čipka, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01
Hnúšťa, zn.: S514.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
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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konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072510
Spisová značka: 2OdK/812/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Božena Pušková, nar. 26. 11.
1968, trvale bytom Mládežnícka 6, 977 03 Brezno, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Božena Pušková, nar. 26. 11. 1968, trvale bytom
Mládežnícka 6, 977 03 Brezno.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Konkurzný správca, k. s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 15,
974 01 Banská Bystrica, zn.: S1189.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
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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konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
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je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072511
Spisová značka: 2OdK/813/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Viera Belanská, nar. 28. 12. 1961,
trvale bytom Tatranská 6398/84, 974 11 Banská Bystrica, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Viera Belanská, nar. 28. 12. 1961, trvale bytom
Tatranská 6398/84, 974 11 Banská Bystrica.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1568.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
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VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
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f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
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alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072512
Spisová značka: 2OdK/814/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Lucia Grosmanová, nar. 12. 12.
1978, trvale bytom Vladimíra Clementisa 198, 981 01 Hnúšťa - Likier, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20,
979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Lucia Grosmanová, nar. 12. 12. 1978, trvale bytom
Vladimíra Clementisa 198, 981 01 Hnúšťa - Likier.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - KRIVANKON, k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11
Banská Bystrica, zn.: S1704.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
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VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
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d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
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podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072513
Spisová značka: 2OdK/815/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Vladimír Hronec, nar. 20. 01.
1952, trvale bytom mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, na korešpondenčnej adrese Jesenského 49, 960 01 Zvolen,
zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária
v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Vladimír Hronec, nar. 20. 01. 1952, trvale bytom
mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, na korešpondenčnej adrese Jesenského 49, 960 01 Zvolen.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - INWORX k. s., so sídlom kancelárie A. H. Škultétyho 5, 990 01
Veľký Krtíš, zn.: S1895.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.

Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
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výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
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oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
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poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.08.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K072514
Spisová značka: 30OdK/244/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Královič, narodený: 17.01.1976, bytom: Rybníky
1493/23, 053 11 Smižany, 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: Martin Královič, narodený: 17.01.1976, bytom: Rybníky 1493/23,
053 11 Smižany.
II.
Zbavuje dlžníka: Martin Královič, narodený: 17.01.1976, bytom: Rybníky 1493/23, 053 11 Smižany,
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: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Timonova 13, 040 01
Košice, zn. správcu: S1731.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
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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: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Timonova 13,
040 01 Košice, zn. správcu: S1731; 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. D14-1563/2019 na účet správcu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S1731; 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
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dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
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
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správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
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
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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 14.8.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K072515
Spisová značka: 30OdK/237/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Igor Tyč, narodený: 13.07.1963, bytom: Vyšná Hutka 84,
040 18 Vyšná Hutka, podnikajúci pod obchodným menom: Igor Tyč - MANAR PLUS, s miestom podnikania: Vyšná
Hutka 84, 040 18 Vyšná Hutka, IČO: 35472189 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.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Igor Tyč, narodený: 13.07.1963, bytom: Vyšná Hutka 84, 040 18
Vyšná Hutka.
II.
Zbavuje dlžníka: Igor Tyč, narodený: 13.07.1963, bytom: Vyšná Hutka 84, 040 18 Vyšná Hutka,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie: Pražská 4, 040 11 Košice,
zn. správcu: S1717.
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
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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: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie: Pražská 4, 040 11
Košice, zn. správcu: S1717; 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. D14-1522/2019 na účet správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie: Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717; 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
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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
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
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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
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)
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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 8.8.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K072516
Spisová značka: 32K/9/2019

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: BAMEG, s.r.o., so sídlom: Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44 460 546 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom
kancelárie: Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu S1436.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
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Okresný súd Košice I dňa 12.8.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K072517
Spisová značka: 31OdK/407/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ľubica Balogová, narodená: 14.09.1958, bytom: T. G.
Masaryka 1523/11, 075 01 Trebišov, 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: Ľubica Balogová, narodená: 14.09.1958, bytom: T. G. Masaryka
1523/11, 075 01 Trebišov.
II.
Zbavuje dlžníka: Ľubica Balogová, narodená: 14.09.1958, bytom: T. G. Masaryka 1523/11, 075 01
Trebišov, 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: LM recovery k.s., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1942.
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: LM recovery k.s., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01
Košice, zn. správcu: S1942; 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. D14-1565/2019 na účet správcu
podstaty: LM recovery k.s., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1942; 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
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19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 14.8.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K072518
Spisová značka: 31OdK/408/2019
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Magdaléna Goronová, narodená: 28.12.1959, bytom: Za
mostom 241/42, 076 17 Nižný Žipov, 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: Magdaléna Goronová, narodená: 28.12.1959, bytom: Za
mostom 241/42, 076 17 Nižný Žipov.
II.
Zbavuje dlžníka: Magdaléna Goronová, narodená: 28.12.1959, bytom: Za mostom 241/42, 076 17
Nižný Žipov, 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. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1714.
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. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1714; 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. D14-1569/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714; 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).
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

59

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
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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
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
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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 14.8.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K072519
Spisová značka: 31OdK/409/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Johana Rácová, narodená: 15.12.1947, bytom: Rybničná
336/4, 076 17 Nižný Žipov, 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: Johana Rácová, narodená: 15.12.1947, bytom: Rybničná 336/4,
076 17 Nižný Žipov.
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II.
Zbavuje dlžníka: Johana Rácová, narodená: 15.12.1947, bytom: Rybničná 336/4, 076 17 Nižný Žipov,
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 Vaško, so sídlom kancelárie: Szakkayho 1, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1021.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
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. Jozef Vaško, so sídlom kancelárie: Szakkayho 1, 040 01
Košice, zn. správcu: S1021; 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. D14-1570/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Jozef Vaško, so sídlom kancelárie: Szakkayho 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1021; 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
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nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
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pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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 14.8.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K072520
Spisová značka: 26K/5/2009
OZNAM
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PROFITUBE spol. s r.o. v
konkurze, so sídlom Jazerná 3, 040 01 Košice, IČO: 36 026 042 uznesením zo dňa 10.07.2019, sp. zn.: 26K/5/2009
-4121 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Peter Fedorko, nar. 21.03.1982, bytom Pčolinská
1410/40, Snina namiesto pôvodného veriteľa: Jaroslav Fedorko - SONA, s miestom podnikania Vihorlatská 1411, 069
01 Snina, IČO: 34 818 341 do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok na tunajšom súde a u správcu pod č.
24/1 a 24/2 v celkovej výške 1.954,72 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Andrea Pohančeníková
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 13.8.2019
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyššia súdna úradníčka
K072521
Spisová značka: 26K/5/2009
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PROFITUBE spol. s r.o. v konkurze,
so sídlom Jazerná 3, 040 01 Košice, IČO: 36 026 042 o výkone dohľadu nad činnosťou správcu takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., so sídlom kancelárie kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, značka
správcu: S714 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd informovať o postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to
až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
resp. zástupcovi veriteľov, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvedie zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou,
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 15 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania,
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I dňa 13.8.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K072522
Spisová značka: 26K/13/2019
OZNAM
Spisová značka: 26K/13/2019

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)
42 499 500

Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná č. 1, 041 90 Košice, IČO:

proti odporcovi (žalovanému)
IČO: 47 572 051

Zemun, s.r.o., so sídlom Alžbetina 28, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto,

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 03.09.2019 o 13:00 hod. na
Okresnom súde Košice I, Tichá 21 , miestnosť č. dv. 26C/I. posch.
je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 13.08.2019
Za správnosť vyhotovenia:
JUDr. Andrea Pohančeníková

Okresný súd Košice I dňa 13.8.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K072523
Spisová značka: 26K/13/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: Zemun, s.r.o., so sídlom Alžbetina 28, 040 01 Košice - mestská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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časť Staré Mesto, IČO: 47 572 051 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice, značka správcu: S832.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 13.8.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K072524
Spisová značka: 30K/9/2019
Spisová značka : 30K/9/2019

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)
499 500

Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 42

proti odporcovi (žalovanému)

MENA a.s., Bernolákova 10, 040 11 Košice, IČO: 31687491

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 06.09.2019 o 10:00 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 27B,

1. posch.

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

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

Okresný súd Košice I, dňa 14.08.2019
Za správnosť: Mgr. Mária Šáriczka

Okresný súd Košice I dňa 14.8.2019
JUDr. Pavel Varga,
K072525
Spisová značka: 30K/9/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: MENA a.s., Bernolákova 10, 040 11 Košice, IČO: 31687491, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.,
so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu: S1436.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 14.8.2019
JUDr. Pavel Varga,
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K072526
Spisová značka: 29K/7/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Lammedia s. r. o., IČO: 46 463 062, so sídlom Bitúnková
13, 940 01 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Lammedia s. r. o., IČO: 46 463 062, so sídlom
Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky,
rozhodol
Návrh navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Lammedia s. r. o., IČO: 46 463 062, so sídlom Bitúnková 13,
940 01 Nové Zámky, doručený Okresnému súdu Nitra dňa 12.07.2019, odmieta.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K072527
Spisová značka: 29OdK/142/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Branikovičová, nar. 24.12.1947, bytom Mestský úrad
Nitra, Štefániková trieda 60, 949 01 Nitra, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Bratislava, Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eva Branikovičová, nar. 24.12.1947, bytom Mestský úrad Nitra,
Štefániková trieda 60, 949 01 Nitra.
II.

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

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Pintér, so sídlom kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno,
zn. správcu: S 293.
IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka: Eva Branikovičová, nar. 24.12.1947, bytom Mestský úrad Nitra,
Štefániková trieda 60, 949 01 Nitra, 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: Eva Branikovičová, nar. 24.12.1947, bytom Mestský úrad Nitra, Štefániková
trieda 60, 949 01 Nitra 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 Eva Branikovičová, nar. 24.12.1947, bytom Mestský úrad Nitra, Štefániková trieda 60, 949 01 Nitra, 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.
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VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 31.07.2019 vedený pod položkou registra 1050/2019, 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
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
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zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K072528
Spisová značka: 29OdK/155/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľuboš Šebök,
nar. 15.02.1970, bytom Hosťová 52, 951 02 Hosťová, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Svidník,
Sovietskych Hrdinov 102, 089 01 Svidník, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ľuboš Šebök,
nar. 15.02.1970, bytom Hosťová 52, 951 02 Hosťová.
II.

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

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Martina Holečková, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S 1900.
IV.
Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka: Ľuboš Šebök,
nar. 15.02.1970, bytom Hosťová 52, 951 02 Hosťová, 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,
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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.
Oddlžuje dlžníka: Ľuboš Šebök, nar. 15.02.1970, bytom Hosťová 52, 951 02 Hosťová, 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
Ľuboš Šebök, nar. 15.02.1970, bytom Hosťová 52, 951 02 Hosťová, 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 09.08.2019 vedený pod položkou registra 1163/2019, 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
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
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c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K072529
Spisová značka: 29OdK/156/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erika Gálová,
nar. 07.11.1974, bytom Nemocničná 833/6, 936 01 Šahy, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Svidník,
Sovietskych Hrdinov 102, 089 01 Svidník, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Erika Gálová,
nar. 07.11.1974, bytom Nemocničná 833/6, 936 01 Šahy.
II.

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

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie Mariánska 6, P.O. BOX 47 B, 949 01
Nitra, zn. správcu: S 1154.
IV.
Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka: Erika Gálová,
nar. 07.11.1974, bytom Nemocničná 833/6, 936 01 Šahy, 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.
Oddlžuje dlžníka: Erika Gálová, nar. 07.11.1974, bytom Nemocničná 833/6, 936 01 Šahy, 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
Erika Gálová, nar. 07.11.1974, bytom Nemocničná 833/6, 936 01 Šahy, 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 09.08.2019 vedený pod položkou registra 1170/2019, 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.

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

76

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

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.
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.
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Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K072530
Spisová značka: 29OdK/160/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Paláriková, nar. 10.08.1975, bytom 935 85
Demandice 345, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
345.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Paláriková, nar. 10.08.1975, bytom 935 85 Demandice

II.

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

III.
S 1410.

Ustanovuje správcu: Mgr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie Akademická 4, 949 01 Nitra, zn. správcu:

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka: Katarína Paláriková, nar. 10.08.1975, bytom 935 85 Demandice
345, 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: Katarína Paláriková, nar. 10.08.1975, bytom 935 85 Demandice 345 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 Katarína Paláriková, nar. 10.08.1975, bytom 935 85 Demandice 345, 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 09.08.2019 vedený pod položkou registra 1193/2019, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K072531
Spisová značka: 27OdK/155/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Pauriková, nar. 15.09.1962, bytom Topoľčany, D.
Jurkoviča č. 2419/1, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12,
IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Pauriková, nar. 15.09.1962, bytom Topoľčany, D. Jurkoviča č. 2419/1.
II/ Ustanovuje správcu Mgr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie: Komárno, Záhradnícka č. 10.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1164/2019, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1164/2019.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
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intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K072532
Spisová značka: 29OdK/154/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ferdinand Csonka, nar. 13.04.1976, bytom Dunajské
nábrežie 38/16, 945 01 Komárno, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Komárno, Župná 14, 945 01
Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ferdinand Csonka, nar. 13.04.1976, bytom Dunajské nábrežie
38/16, 945 01 Komárno.
II.

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

III.
Ustanovuje správcu: LEGES Recovery k. s., IČO: 47 982 586, so sídlom kancelárie: Mariánska 1360/6,
949 01 Nitra, zn. správcu: S 1751.
IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka: Ferdinand Csonka, nar. 13.04.1976, bytom Dunajské nábrežie
38/16, 945 01 Komárno, 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: Ferdinand Csonka, nar. 13.04.1976, bytom Dunajské nábrežie 38/16, 945 01
Komárno 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 Ferdinand Csonka, nar. 13.04.1976, bytom Dunajské nábrežie 38/16, 945 01 Komárno, 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 07.08.2019 vedený pod položkou registra 1135/2019, 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:
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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
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
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významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.8.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K072533
Spisová značka: 27OdK/156/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Valášek, nar. 02.10.1989, bytom Palárikovo, Mierová
č. 4, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Valášek, nar. 02.10.1989, bytom Palárikovo, Mierová č. 4.
II/ Ustanovuje správcu JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova trieda č. 9.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1171/2019, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1171/2019.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
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c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Balogová, nar. 19.04.1970, bytom Mesto Komárno,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Monika Balogová, nar. 19.04.1970, bytom Mesto Komárno.
II/ Ustanovuje správcu Peter Páll, so sídlom kancelárie: Nitra, Podzámska

č. 2959/18A.

III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1178/2019, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1178/2019.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
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b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K072535
Spisová značka: 27OdK/158/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Valéria Šulcová, nar. 22.03.1956, bytom Mesto Nové Zámky,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Valéria Šulcová, nar. 22.03.1956, bytom Mesto Nové Zámky.
II/ Ustanovuje správcu Mgr. Lukáš Grežďo, so sídlom kancelárie: Topoľčany, Streďanská č. 1537/14.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
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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právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1160/2019, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1160/2019.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K072536
Spisová značka: 27OdK/159/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavel Šelong, nar. 06.09.1984, bytom Nové Zámky, Lécka č.
1255/18, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pavel Šelong, nar. 06.09.1984, bytom Nové Zámky, Lécka č. 1255/18.
II/ Ustanovuje správcu JUDr. Vlasta Suchánová, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Podzámska č. 32.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1175/2019, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

97

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1175/2019.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
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 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K072537
Spisová značka: 27OdK/160/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Šmigurová, nar. 19.12.1959, bytom Mesto Nitra,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Iveta Šmigurová, nar. 19.12.1959, bytom Mesto Nitra.
II/ Ustanovuje správcu Prvý správcovský dom, k. s., IČO: 35959665, so sídlom kancelárie: Nitra, Farská č. 33.
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III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1190/2019, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1190/2019.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
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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.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
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b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
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pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K072538
Spisová značka: 27OdK/161/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vojtech Gábriš, nar. 16.04.1961, bytom Štúrovo, Gaštanová
č. 937/8, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vojtech Gábriš, nar. 16.04.1961, bytom Štúrovo, Gaštanová č. 937/8.
II/ Ustanovuje správcu JUDr. Stanislav Barkoci, so sídlom kancelárie: Nitra, Hollého č. 10.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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.
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VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1182/2019, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1182/2019.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
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167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Magdaléna Lesková, nar. 29.12.1961, bytom Mesto
Komárno, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Magdaléna Lesková, nar. 29.12.1961, bytom Mesto Komárno.
II/ Ustanovuje správcu Mgr. Ing. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie: Nitra,

Za Humnami č. 44.

III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1177/2019, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1177/2019.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
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na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K072540
Spisová značka: 30OdK/145/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Slezáková, nar. 26.06.1977, bytom ul. Gen. Klapku
3900/4, 945 01 Komárno, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Zuzana Slezáková NECHTYSHOP.SK, s miestom podnikania ul. Gen. Klapku 3900/4, 945 01 Komárno, IČO: 44 209 061, zastúpeného
Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v
Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Slezáková, nar. 26.06.1977, bytom ul. Gen. Klapku
3900/4, 945 01 Komárno, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Zuzana Slezáková NECHTYSHOP.SK, s miestom podnikania ul. Gen. Klapku 3900/4, 945 01 Komárno, IČO: 44 209 061.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Podunajská konkurzná, k.s. so sídlom kancelárie: 1. mája 6, 943 60 Nána, IČO:
47 245 808, zn. správcu: S1645.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi 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 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1084/2019, 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, 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).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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.
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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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072541
Spisová značka: 30OdK/146/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anton Sajko, nar. 04.04.1975, bytom Čeľadice 371, 951 03
Čeľadice, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Čeľadice.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anton Sajko, nar. 04.04.1975, bytom Čeľadice 371, 951 03

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

Ustanovuje správcu JUDr. Róbert Hipp so sídlom kancelárie Farská 33/I.p., zn. správcu: S1487.

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 02.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1106/2019, 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, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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
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,
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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 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072542
Spisová značka: 30OdK/147/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anton Ižold, nar. 01.03.1979, bytom Ku Bratke 2, 934 05
Levice, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anton Ižold, nar. 01.03.1979, bytom Ku Bratke 2, 934 05
Levice.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Mgr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie: Akademická 4, 949 01 Nitra, IČO: 43
704 701, zn. správcu: S1410.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
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doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 02.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1090/2019, 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, 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).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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
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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
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 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
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K072543
Spisová značka: 30OdK/148/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Valkovič, nar. 22.06.1970, bytom Malé Vozokany 27,
951 82 Malé Vozokany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Štefan Valkovič, s miestom podnikania
Malé Vozokany 27, 951 82 Malé Vozokany, IČO: 41 723 651, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03
Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Valkovič, nar. 22.06.1970, bytom Malé Vozokany 27, 951
82 Malé Vozokany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Štefan Valkovič, s miestom podnikania Malé
Vozokany 27, 951 82 Malé Vozokany, IČO: 41 723 651.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Ing. JUDr. Petra Štofková, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové
Zámky, zn. správcu: S1225.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 02.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1092/2019, 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, 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
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neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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
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
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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 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072544
Spisová značka: 30OdK/149/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anita Puzsérová, nar. 07.07.1983, bytom Vodná ul. 2927/23,
945 01 Komárno, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anita Puzsérová, nar. 07.07.1983, bytom Vodná ul. 2927/23,
945 01 Komárno.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Milada Koukalová, so sídlom kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, zn.
správcu: S1834.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.

Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
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rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1124/2019, 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, 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).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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
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uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072545
Spisová značka: 30OdK/150/2019
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jarmila Kálmánová, nar. 01.05.1978, bytom Kamenica nad
Hronom 454, 943 65 Kamenica nad Hronom, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Jarmila
Kálmánová - You & Me, s miestom podnikania Kamenica nad Hronom 454, 943 65 Kamenica nad Hronom, IČO: 41
089 006, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jarmila Kálmánová, nar. 01.05.1978, bytom Kamenica nad
Hronom 454, 943 65 Kamenica nad Hronom, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Jarmila
Kálmánová - You & Me, s miestom podnikania Kamenica nad Hronom 454, 943 65 Kamenica nad Hronom, IČO: 41
089 006.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Ing. Ladislav Bódi so sídlom kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, IČO: 34 319
948, zn. správcu: S1154.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1128/2019, 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, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
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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).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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
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
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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 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072546
Spisová značka: 30OdK/151/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lucia Kelemenová, nar. 25.09.1981, bytom Jedlíková
557/15, 949 12 Nitra - Klokočina, t. č. Jarok 39, 951 48 Jarok, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03
Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lucia Kelemenová, nar. 25.09.1981, bytom Jedlíková 557/15,
949 12 Nitra - Klokočina.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Ing. Jana Fülűpová so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, IČO: 43
432 581, zn. správcu: S1431.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
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začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1113/2019, 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, 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).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
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K072547
Spisová značka: 30OdK/152/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Valéria Lebocová, nar. 24.10.1942, bytom Ul. Z. Nejedlého
2881/38, 934 01 Levice, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Valéria Lebocová, nar. 24.10.1942, bytom Ul. Z. Nejedlého
2881/38, 934 01 Levice.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, IČO: 50
003 534, zn. správcu: S1676.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1123/2019, 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, 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).
X.

Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
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o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072548
Spisová značka: 30OdK/153/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Fekeč, nar. 30.07.1976, bytom Ul. P. Jilemnického
2838/2, 934 01 Levice, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman Fekeč, nar. 30.07.1976, bytom Ul. P. Jilemnického
2838/2, 934 01 Levice.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Zuzana Szabóová so sídlom kancelárie: L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky,
IČO: 40 882 152, zn. správcu: S1525.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.

Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
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majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 06.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1116/2019, 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, 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).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072549
Spisová značka: 30OdK/154/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Csonka, nar. 23.12.1981, bytom Dunajské nábrežie
38/16, 945 01 Komárno, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
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Súd konanie zastavuje.

II.
Súd vracia zložiteľovi Centrum právnej pomoci - Kancelária Komárno, Župná 14, 945 01 Komárno,
zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500 eur.
III.
Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby zložiteľovi Centrum právnej pomoci - Kancelária
Komárno, Župná 14, 945 01 Komárno, vrátila preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500 eur zaplatený na účet súdnych
preddavkov a vedený pod položkou D14 1138/2019 po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh). Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj
uvedenie spisovej značky tohto konania (§ 127 ods. 2 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364
CSP).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že (§ 365 ods. 1 CSP):
a)
neboli splnené procesné podmienky,
b)
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c)
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d)
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e)
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f)
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g)
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h)
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia vec.
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie,
ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie
vo veci samej (§ 365 ods. 2 CSP).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania
(§ 365 ods. 3 CSP).
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072550
Spisová značka: 30OdK/155/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anikó Mikleová, nar. 13.03.1971, bytom kpt. Nálepku
791/47, 937 01 Želiezovce, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anikó Mikleová, nar. 13.03.1971, bytom kpt. Nálepku 791/47,
937 01 Želiezovce.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III.
Ustanovuje správcu Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, IČO: 44 224
303, zn. správcu: S1182.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 07.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1139/2019, 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, 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).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
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.
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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 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072551
Spisová značka: 30OdK/156/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Kudry, nar. 27.09.1987, bytom Cabaj 866, 951 17
Cabaj - Čápor, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Štefan Kudry, s miestom podnikania Cabaj 866,
951 17 Cabaj - Čápor, IČO: 43 828 442, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Kudry, nar. 27.09.1987, bytom Cabaj 866, 951 17 Cabaj
- Čápor, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Štefan Kudry, s miestom podnikania Cabaj 866, 951 17
Cabaj - Čápor, IČO: 43 828 442.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Tatiana Timoranská so sídlom kancelárie: Podzámska 32, 940 01 Nové
Zámky, IČO: 34 061 011, zn. správcu: S1183.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
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VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1169/2019, 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, 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).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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
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
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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 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072552
Spisová značka: 30OdK/157/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Kováčová, nar. 22.09.1975, bytom Plášťovce 625, 935
85 Plášťovce, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Plášťovce.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Iveta Kováčová, nar. 22.09.1975, bytom Plášťovce 625, 935 85

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu LexCreditor k.s. so sídlom kancelárie Kalnická cesta 829/8, 934 01 Levice, IČO:
47 245 913, zn. správcu: S1636.
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IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1198/2019, 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, 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).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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.
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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
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 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072553
Spisová značka: 30OdK/158/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Petrovič, nar. 19.08.1969, bytom Obyce 157, 951 95
Obyce, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Petrovič, nar. 19.08.1969, bytom Obyce 157, 951 95
Obyce.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s. so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra,
IČO: 48 003 506, zn. správcu: S1765.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1199/2019, 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, 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
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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).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
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spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072554
Spisová značka: 30OdK/159/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Kollarovič, nar. 14.07.1967, bytom 955 01
Topoľčany, t. č. Štefánikova 430, 956 31 Krušovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Štefan
Kollarovič, s miestom podnikania Veľké Bedzany 133, 955 01 Topoľčany, IČO: 34 673 725, zastúpeného Centrom
právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre,
Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Kollarovič, nar. 14.07.1967, bytom 955 01 Topoľčany,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Štefan Kollarovič, s miestom podnikania Veľké Bedzany 133,
955 01 Topoľčany, IČO: 34 673 725.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Ondrej Brláš so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 42 428
521, zn. správcu: S1770.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
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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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1201/2019, 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, 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).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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.
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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.
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
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vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072555
Spisová značka: 30OdK/160/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Paulína Wuchingerová, nar. 30.07.1966, bytom Ul. Z.
Nejedlého 2881/38, 934 05 Levice, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Paulína Wuchingerová, nar. 30.07.1966, bytom Ul. Z. Nejedlého
2881/38, 934 05 Levice.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, IČO: 45 637
237, zn. správcu: S281.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1189/2019, 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, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
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alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072556
Spisová značka: 31OdK/157/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Anna Farkašová, nar. 11.08.1988, bytom 951 78 Kolíňany,
t.č. Gardonyi Géza utca 18, 9200 Mosonmagyaróvár, Maďarská republika, podnikajúci pod obchodným menom :
Anna Farkašová, s miestom podnikania Ul. Pod Borinou 7, 951 78 Kolíňany, IČO: 43 942 466, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.05.2018, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č.
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Anna Farkašová, nar. 11.08.1988, bytom 951 78 Kolíňany, t.č.
Gardonyi Géza utca 18, 9200 Mosonmagyaróvár, Maďarská republika.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie SNP 56, 934 01
Levice, zn. správcu: S1719.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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
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Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019 vedený pod položkou registra D14 - 1150/2019, 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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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.
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Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
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K072557
Spisová značka: 31OdK/158/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Lukáš Blaško, nar. 07.01.1988, bytom 1. mája 1113/8, 953
01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným menom : Lukáš Blaško, s miestom podnikania 1. mája 1113/8, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 48 146 978, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Lukáš Blaško, nar. 07.01.1988, bytom 1. mája 1113/8, 953 01
Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným menom : Lukáš Blaško, s miestom podnikania 1. mája 1113/8, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 48 146 978.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu ADVO INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, zn. správcu:
S1604.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019 vedený pod položkou registra D14 - 1157/2019, 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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
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Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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
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
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významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K072558
Spisová značka: 30OdK/161/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erika Lukácsová, nar. 18.06.1975, bytom G. Bethlena
4921/5, 940 01 Nové Zámky, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erika Lukácsová, nar. 18.06.1975, bytom G. Bethlena 4921/5,
940 01 Nové Zámky.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Ing. Tomáš Christov so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra,
IČO: 52 000 478, zn. správcu: S1908.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
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členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1188/2019, 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, 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).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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

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

155

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

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 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072559
Spisová značka: 30OdK/162/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alžbeta Abrahámová, nar. 31.01.1957, bytom 1. mája
3200/18, 943 60 Nána, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alžbeta Abrahámová, nar. 31.01.1957, bytom 1. mája 3200/18,
943 60 Nána.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Ing. Jozef Kulich so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, IČO: 14
086 000, zn. správcu: S1351.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1200/2019, 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, 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).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
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dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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
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
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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 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072560
Spisová značka: 31OdK/160/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Alena Jakubíková, nar. 22.06.1957, bytom 949 01 Nitra, t.č.
Na Hôrke 40/1, 949 11 Nitra, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Alena Jakubíková, nar. 22.06.1957, bytom 949 01 Nitra, t.č. Na
Hôrke 40/1, 949 11 Nitra.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu Mgr. Tomáš Timoranský, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zn.
správcu: S1863.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
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právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019 vedený pod položkou registra D14 - 1191/2019, 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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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
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,
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svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K072561
Spisová značka: 30OdK/163/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Prandorffyová, nar. 15.09.1958, bytom J.
Thuróczyho 949/21, 936 01 Šahy, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Prandorffyová, nar. 15.09.1958, bytom J. Thuróczyho
949/21, 936 01 Šahy.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu LawService Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, IČO:
47 817 003, zn. správcu: S1731.
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IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 09.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1206/2019, 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, 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).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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.
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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
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 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072562
Spisová značka: 30OdK/164/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anita Hovorka, nar. 21.05.1979, bytom Kúpeľná ul. 1022/4,
945 01 Komárno, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anita Hovorka, nar. 21.05.1979, bytom Kúpeľná ul. 1022/4, 945
01 Komárno.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Richard Schwarz so sídlom kancelárie Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky,
zn. správcu: S296.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 09.08.2019 vedený pod položkou registra D14 1204/2019, 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, 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
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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).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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
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,
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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 13.8.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K072563
Spisová značka: 31OdK/161/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Zoltán Kovács, nar. 25.02.1970, bytom Poľovnícky rad
749/29, 946 14 Zemianska Oľča, t.č. Fučíkova 30, 937 01 Želiezovce, podnikajúci pod obchodným menom : Zoltán
Kovács, s miestom podnikania Poľná 539/7, 937 01 Želiezovce, IČO: 37 101 552, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 16.03.2010, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Zoltán Kovács, nar. 25.02.1970, bytom Poľovnícky rad 749/29,
946 14 Zemianska Oľča, t.č. Fučíkova 30, 937 01 Želiezovce.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu Slovenská insolvenčná k.s., so sídlom kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra, zn. správcu:
S1552.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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
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

166

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 08.08.2019 vedený pod položkou registra D14 - 1181/2019, 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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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.
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

167

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.8.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
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K072564
Spisová značka: 2K/12/2019
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2K/12/2019
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov,
proti
dlžníkovi: SLOVPOL - AGRO, spol. s r.o., 118 Ladomirová 090 03, IČO: 36 500 747,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 10.10.2019 o 11:30 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
18.
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, 14.08.2019
JUDr. Tomáš Novák
sudca
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UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov,
proti
dlžníkovi: SLOVPOL - AGRO, spol. s r.o., 118 Ladomirová 090 03, IČO: 36 500 747,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
18.

s a pojednávanie na deň 10.10.2019 o 11:30 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SLOVPOL AGRO, spol. s r.o., 118 Ladomirová 090 03, IČO: 36 500 747,
a to
veriteľ č. 1: Obec Breznička, Breznička 35, 091 01 Breznička, IČO: 00 330 337,
veriteľ č. 2: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, IČO: 00 156 621, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.
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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 14.8.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K072565
Spisová značka: 2K/12/2019
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: SLOVPOL - AGRO, spol. s
r.o., 118 Ladomirová 090 03, IČO: 36 500 747, 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.
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

171

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

(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 14.8.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K072566
Spisová značka: 5OdS/6/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomír Matiščík, nar. 17.08.1976, trvale bytom
Železničná 432/19, 059 21 Svit právne zast.: JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová, advokátka, Nám. sv. Egídia 95, 058
01 Poprad o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
p o s k y t u j e dlžníkovi Ľubomír Matiščík, nar. 17.08.1976, trvale bytom Železničná 432/19, 059 21
Svit ochranu pred veriteľmi,
II.
u s t a n o v u j e správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Strojnícka 13, 080 01 Prešov,
IČO: 46 333 908,
III.
u k l a d á dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500 eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa
doručenia výzvy správcu,
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IV.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
V.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o začatí hlavného
insolvenčného konania známych veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením
konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto skutočnosť oznámi v Obchodnom vestníku,
čím sa konanie končí. ( §168a ods. 3 ZKR )
Podľa § 168b ods. 1 ZKR, poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči
dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a) alebo pohľadávok
vylúčených z uspokojenia (§ 166b). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v
exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie.
Podľa § 168b ods. 2 ZKR, dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať
dražobníka o odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže
uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane
ustanovenia o opakovanej dražbe.
Podľa § 168b ods. 3 ZKR, účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred
veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
Podľa § 199 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa
tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom
vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia.
Podľa 199 ods. 9 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej
písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v
Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 14.8.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K072567
Spisová značka: 40OdK/562/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Eva Gromovská, rod. Juračková, nar. 02.10.1964, trvale
bytom Handlová, 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 Eva Gromovská, rod. Juračková, nar. 02.10.1964, trvale bytom Handlová.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Andrej Jaroš so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka
správcu S373.
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 uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia 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 1242/2019.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 13.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K072568
Spisová značka: 40OdK/564/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Filip Hlohovský, nar. 13.06.1988, trvale bytom Ulica A.
Rudnaya 202/13, 971 01 Prievidza, 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
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I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Filip Hlohovský, nar. 13.06.1988, trvale bytom Ulica A. Rudnaya 202/13, 971
01 Prievidza.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S628.
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 uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia 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 1237/2019.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 13.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
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K072569
Spisová značka: 40OdK/566/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Naděžda Lacková, rod. Cicková, nar. 23.04.1960, trvale
bytom Marka Čulena 1607/5, 972 51 Handlová, 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 Naděžda Lacková, rod. Cicková, nar. 23.04.1960, trvale bytom Marka Čulena
1607/5, 972 51 Handlová.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
značka správcu S445.
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 uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia 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 1231/2019.

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.
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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,
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,
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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
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.
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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 13.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K072570
Spisová značka: 40OdK/568/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Andrej Hunka, nar. 20.12.1984, trvale bytom Moyzesova
429/30, 956 33 Chynorany, 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 Andrej Hunka, nar. 20.12.1984, trvale bytom Moyzesova 429/30, 956 33
Chynorany.
II. Ustanovuje správcu Ing. Katarína Štrbáňová so sídlom kancelárie Dvory 1932, 020 01 Púchov, značka správcu
S1864.
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 uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia 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 1225/2019.
Poučenie:
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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.
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,
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b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 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.
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Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 13.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K072571
Spisová značka: 40OdK/570/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jana Lacková, nar. 03.03.1981, trvale bytom Šmeralova
1558/14, 972 51 Handlová, 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 Jana Lacková, nar. 03.03.1981, trvale bytom Šmeralova 1558/14, 972 51
Handlová.
II. Ustanovuje správcu Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom,
značka správcu S1180.
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
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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 uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia 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 1246/2019.
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.
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
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e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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
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
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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 13.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K072572
Spisová značka: 40OdK/572/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marek Brezinský, nar. 23.06.1990, trvale bytom 916 11
Bzince pod Javorinou 494, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Bratislave so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Marek Brezinský, nar. 23.06.1990, trvale bytom 916 11 Bzince pod Javorinou
494.
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.
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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 uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia 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 1249/2019.
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.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)

príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
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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
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
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k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 13.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K072573
Spisová značka: 40OdK/574/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Patrik Milanovič, nar. 12.09.1977, trvale bytom
Sládkovičova 1172/34, 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 Patrik Milanovič, nar. 12.09.1977, trvale bytom Sládkovičova 1172/34, 957
01 Bánovce nad Bebravou.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Jozef Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka
správcu S285.
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
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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 uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia 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 1210/2019.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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,
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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 13.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K072574
Spisová značka: 40OdK/576/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Peter Chlad, nar. 20.09.1985, trvale bytom 018 61 Beluša,
zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP
v Nitre so sídlom Štefánikova 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Peter Chlad, nar. 20.09.1985, trvale bytom 018 61 Beluša.
II. Ustanovuje správcu Crossdefault Management Group, k. s. so sídlom kancelárie J. Zemana 101, 911 01 Trenčín,
IČO 45462801, značka správcu S1433.
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.
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IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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 uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia 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 1205/2019.
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.
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Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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
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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 13.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K072575
Spisová značka: 40OdK/578/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jozef Pihík, nar. 05.10.1971, 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
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vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jozef Pihík, nar. 05.10.1971, trvale bytom Partizánska 1194/76, 957 01
Bánovce nad Bebravou.
II. Ustanovuje správcu SKKS, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO 36868671, značka správcu S1459.
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 uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia 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 1209/2019.
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
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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.
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
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veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 13.8.2019
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JUDr. Hana Hubináková, sudca
K072576
Spisová značka: 40OdK/591/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Magdaléna Lukićová, nar. 28.10.1955, trvale bytom
Lavičková 2372/6, 911 01 Trenčín, 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 Magdaléna Lukićová, nar. 28.10.1955, trvale bytom Lavičková 2372/6, 911 01
Trenčín.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1402.
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 uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia 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 1269/2019.
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.
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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,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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peňažný trest podľa Trestného zákona,
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
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.
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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 14.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K072577
Spisová značka: 40OdK/595/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miriam Segečová, nar. 10.11.1970, trvale bytom 913 05
Ivanovce 168, 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 Miriam Segečová, nar. 10.11.1970, trvale bytom 913 05 Ivanovce 168.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S628.
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 uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia 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 1277/2019.
Poučenie:

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

205

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

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.
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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

206

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

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
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.
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Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 14.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K072578
Spisová značka: 40OdK/597/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marta Bartošová, nar. 5.10.1968, trvale bytom 018 63
Ladce, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Bratislave so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok Marta Bartošová, nar. 5.10.1968, trvale bytom 018 63 Ladce.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
značka správcu S445.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia 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 1281/2019.
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.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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 14.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K072579
Spisová značka: 38R/2/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka HotFer, spol. s r.o. so sídlom RD Turá Lúka 1038, 907 03
Myjava, IČO 44 694 474, Slovenská republika, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka HotFer, spol. s r.o. so
sídlom RD Turá Lúka 1038, 907 03 Myjava, IČO 44 694 474, Slovenská republika, takto
rozhodol
Z a č í n a sa reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi HotFer, spol. s r.o. so sídlom RD Turá Lúka 1038, 907 03
Myjava, IČO 44 694 474, Slovenská republika.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z.).

Okresný súd Trenčín dňa 14.8.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K072580
Spisová značka: 25OdK/270/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Simona Kurucová, narodená 21.09.1990, trvale bytom
Stoličná 150/32, 925 23 Jelka, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Simona Kurucová, narodená 21.09.1990, trvale bytom Stoličná
150/32, 925 23 Jelka.
II.
Ustanovuje správcu: SKP, k.s., so sídlom Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691,
značka správcu: S1359.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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 848/2019, 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.
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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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
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.
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. 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 13.8.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K072581
Spisová značka: 25OdK/271/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zsolt Bozai, narodený 06.12.1972, trvale bytom 925 07
Mostová 274, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zsolt Bozai, narodený 06.12.1972, trvale bytom 925 07 Mostová
274.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava,
značka správcu: S1210.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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
02.08.2019, vedený pod položkou registra 843/2019, 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
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).
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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 13.8.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K072582
Spisová značka: 28OdK/267/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Čižlák, narodený 07.11.1974, trvale bytom 930 12
Ohrady, podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Čižlák, IČO: 41 698 304, s miestom podnikania 930 12
Ohrady, Hortobáďska ulica 162/73, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Čižlák, narodený 07.11.1974, trvale bytom 930 12
Ohrady.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ondrej Bartošovič, so sídlom kancelárie Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa,
IČO: 42 335 299, značka správcu: S1748.
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
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neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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
31.07.2019, vedený pod položkou registra 826/2019, 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
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ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s 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),
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ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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 13.8.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K072583
Spisová značka: 28OdK/268/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Janíčková, narodená 05.02.1965, trvale bytom 930
32 Macov 93, podnikajúceho pod obchodným menom Anna Janíčková, IČO: 44 235 496, s miestom podnikania 930
32 Macov 93, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Janíčková, narodená 05.02.1965, trvale bytom 930 32
Macov 93.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Vajslova 11, 917 01 Trnava, IČO:
42 155 118, značka správcu: S1398.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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
31.07.2019, vedený pod položkou registra 828/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 13.8.2019
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K072584
Spisová značka: 28OdK/269/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tímea Rigóová, narodená 17.11.1975, trvale bytom
Alžbetínska ulica 371/11 A, 930 40 Štvrtok na Ostrove, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Tvrdošíne, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tímea Rigóová, narodená 17.11.1975, trvale bytom Alžbetínska
ulica 371/11 A, 930 40 Štvrtok na Ostrove.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie Robotnícka 79, 905 01 Senica, IČO: 47
050 101, značka správcu: S1148.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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
31.07.2019, vedený pod položkou registra 823/2019, 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
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
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neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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 13.8.2019
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K072585
Spisová značka: 36OdK/266/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomíra Szalayová, narodená 24.01.1979, trvale bytom
930 52 Blahová 74, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO
30 798 841, kancelária CPP v Svidníku, Sovietskych Hrdinov 102, 089 01 Svidník, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubomíra Szalayová, narodená 24.01.1979, trvale bytom 930 52
Blahová 74.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava,
IČO: 37 994 018, značka správcu: S1138.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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
31.07.2019, vedený pod položkou registra 824/2019, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
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
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pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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
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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 13.8.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K072586
Spisová značka: 36OdK/267/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tamás Egri, narodený 22.06.1984, trvale bytom
Nám.priateľstva 2172/31, 929 01 Dunajská Streda, podnikajúceho pod obchodným menom Tamás Egri, IČO: 43 268
145, s miestom podnikania 929 01 Dunajská Streda, Nám. priateľstva 2172/31, zastúpeného: Centrum právnej
pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tamás Egri, narodený 22.06.1984, trvale bytom Nám.priateľstva
2172/31, 929 01 Dunajská Streda.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany,
IČO: 37 846 728, značka správcu: S489.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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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
31.07.2019, vedený pod položkou registra 831/2019, 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
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
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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
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
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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 13.8.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K072587
Spisová značka: 36OdK/268/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tibor Knapp, narodený 21.12.1982, trvale bytom 924 01
Galanta, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841,
kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tibor Knapp, narodený 21.12.1982, trvale bytom 924 01
Galanta.
II.
Ustanovuje správcu: K/V Insolvency k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely,
IČO: 52 205 207, značka správcu: S1939.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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
31.07.2019, vedený pod položkou registra 829/2019, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s 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
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naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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
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alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.8.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K072588
Spisová značka: 36K/10/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EXIN - K s.r.o., so sídlom 925 54 Zemianske
Sady 161, IČO: 36 843 822, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
20752/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: EXIN - K s.r.o., so sídlom 925 54 Zemianske Sady 161, IČO: 36
843 822, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 20752/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.8.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K072589
Spisová značka: 36K/11/2019

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ISOPLUS SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 36 227 030,
Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BITTERA SERVIS,
s.r.o., IČO: 36 246 859, Bratislavská cesta 81/37, 931 01 Šamorín, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 13182/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: BITTERA SERVIS, s.r.o., IČO: 36 246 859, Bratislavská cesta
81/37, 931 01 Šamorín.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.8.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K072590
Spisová značka: 28OdK/270/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erika Horváthová, narodená 10.08.1970, trvale bytom 925
52 Šoporňa 1199, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erika Horváthová, narodená 10.08.1970, trvale bytom 925 52
Šoporňa 1199.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Renáta Petrová, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa, IČO: 31
196 560, značka správcu: S1272.
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III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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 847/2019, 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.
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 13.8.2019
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K072591
Spisová značka: 28OdK/271/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. arch. Ľuboš Beno, narodený 19.06.1958, trvale bytom
A. Hlinku 1134/34, 926 01 Sereď, podnikajúceho pod obchodným menom Ing. arch. Ľuboš Beno - LUBENO, IČO: 11
879 416, s miestom podnikania 926 01 Sereď, Trnavská 920, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
31.12.2008, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. arch. Ľuboš Beno, narodený 19.06.1958, trvale bytom A.
Hlinku 1134/34, 926 01 Sereď.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilitovská 12, 931 01 Šamorín, IČO: 40
351 165, značka správcu: S1353.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 846/2019, 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
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
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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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 13.8.2019
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K072592
Spisová značka: 28OdK/272/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anežka Čižláková, narodená 25.03.1976, trvale bytom
926 01 Sereď, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anežka Čižláková, narodená 25.03.1976, trvale bytom 926 01
Sereď.
II.
Ustanovuje správcu: Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01
Trnava, IČO: 47 246 880, značka správcu: S1685.
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
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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predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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
02.08.2019, vedený pod položkou registra 844/2019, 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
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uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s 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.
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Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

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

249

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.8.2019
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K072593
Spisová značka: 36OdK/270/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrej Hetteš, narodený 31.01.1976, trvale bytom 925 92
Kajal 318, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Andrej Hetteš, narodený 31.01.1976, trvale bytom 925 92 Kajal
318.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava,
IČO: 42 359 023, značka správcu: S1634.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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 849/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
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kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
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.
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

252

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

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 13.8.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K072594
Spisová značka: 36OdK/271/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Bart, narodený 29.03.1972, trvale bytom 925 27
Veľký Grob 22, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Richard Bart, narodený 29.03.1972, trvale bytom 925 27 Veľký
Grob 22.
II.
Ustanovuje správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Radlinského 50, 921 01
Piešťany, IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220.
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
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(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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 850/2019, 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
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
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neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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 14.8.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K072595
Spisová značka: 36OdK/272/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Keszeli, narodený 27.02.1989, trvale bytom 925 62
Váhovce 413, podnikajúceho pod obchodným menom Michal Keszeli, IČO: 47 795 603, s miestom podnikania 927 01
Šaľa, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 28.04.2016, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
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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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Keszeli, narodený 27.02.1989, trvale bytom 925 62
Váhovce 413.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 909 01 Skalica,
IČO: 34 048 529, značka správcu: S1263.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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
02.08.2019, vedený pod položkou registra 845/2019, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
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 §
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166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
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návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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 14.8.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K072596
Spisová značka: 3K/13/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DOM REMESELNÍKOV VK, s.r.o., so
sídlom Bohúňova 1079/14, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 427 624, správcom ktorého je Crossdefault Management
Group, k.s., so sídlom Grösslingova 56, 811 09 Bratislava, IČO: 45 462 801, uznesením 3K/13/2014-303 zo dňa 16.7.
2019 zrušil konkurz na majetok úpadcu: DOM REMESELNÍKOV VK, s.r.o., so sídlom Bohúňova 1079/14, 026 01
Dolný Kubín, IČO: 36 427 624 pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 9.8. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K072597
Spisová značka: 7OdK/257/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Hýll, nar. 02.09.1982, trvale bytom Kuzmányho
517/20, 036 01 Martin, do 10.03.2011 podnikajúci pod obchodným menom Marián Hýll STHYLL, s miestom
podnikania Kuzmányho 517/20, 036 01 Martin, IČO: 41 241 711, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o
oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marián Hýll, nar. 02.09.1982, trvale bytom Kuzmányho
517/20, 036 01 Martin.
II.
908 952.

Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina, IČO: 37

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
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podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
05.08.2019, vedený pod položkou registra 1337/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
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 uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
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nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
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,
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pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K072598
Spisová značka: 7OdK/258/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Akparžan Bekmatov, nar. 04.06.1982, trvale bytom
Turčianske Teplice, 039 01 Turčianske Teplice, prechodne bytom Kuzmányho 247/16, 039 01 Turčianske Teplice,
zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária Žilina, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Akparžan Bekmatov, nar. 04.06.1982, trvale bytom Turčianske
Teplice, 039 01 Turčianske Teplice.
II.

Ustanovuje správcu: Mgr. Filip Ďurajda, so sídlom kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina, IČO: 51 639 050.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
07.08.2019, vedený pod položkou registra 1352/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
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 uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
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(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
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.
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Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
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v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K072599
Spisová značka: 7OdK/261/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Tóth, nar. 13.11.1972, trvale bytom Hollého
5350/17, 034 01 Ružomberok, podnikajúceho pod obchodným menom Stanislav Tóth, s miestom podnikania Hollého
5350/17, 034 01 Ružomberok, IČO: 43 693 474, korešpondenčná adresa: E. Bohúňa 25, 034 01 Ružomberok,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Stanislav Tóth, nar. 13.11.1972, trvale bytom Hollého
5350/17, 034 01 Ružomberok, podnikajúceho pod obchodným menom Stanislav Tóth, s miestom podnikania Hollého
5350/17, 034 01 Ružomberok, IČO: 43 693 474.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Kostolná, so sídlom kancelárie Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01
Žilina, IČO: 42 224 578.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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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 náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
12.08.2019, vedený pod položkou registra 1376/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
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 uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
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alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K072600
Spisová značka: 7OdK/262/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Baláž, nar. 20.01.1970, trvale bytom Považská
1391/14, 034 01 Ružomberok, do 27.09.2002 podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Baláž, s miestom
podnikania Považská 8, 034 01 Ružomberok, IČO: 10 863 087, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Baláž, nar. 20.01.1970, trvale bytom Považská
1391/14, 034 01 Ružomberok.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Janošku 3, 031 01 Liptovský
Mikuláš, značka správcu: S1831.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
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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 náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
12.08.2019, vedený pod položkou registra 1382/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
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 uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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
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prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
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K072601
Spisová značka: 7OdK/263/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erika Liščáková, nar. 24.04.1981, trvale bytom Martin, 036
01 Martin, korešpondenčná adresa: Horná Štubňa 130, 038 46 Horná Štubňa, zastúpeného: Centrom právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P.O. Hviezdoslava 6,
011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Martin.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erika Liščáková, nar. 24.04.1981, trvale bytom Martin, 036 01

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01
Dolný Kubín, IČO: 14 168 235.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
12.08.2019, vedený pod položkou registra 1378/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
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súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
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 uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
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,
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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
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vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K072602
Spisová značka: 9OdK/252/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Marek Gejdoš, nar. 23.03.1989, trvale bytom
Veterná 2006/5, 034 01 Ružomberok, do 20.09.2018 podnikajúci pod obchodným menom Marek Gejdoš, s miestom
podnikania Veterná 2006/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 378 324, korešpondenčná adresa: Ondreja Meszároša
610, 013 03 Varín, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, na vyhlásenie konkurzu
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na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Gejdoš, nar. 23.03.1989, trvale bytom Veterná 2006/5,
034 01 Ružomberok.
II.
Ustanovuje správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 47 817 003.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47 817 003 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby
vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 02.08.2019 a vedený pod
položkou registra 1333/2019, 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
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parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
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pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
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dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K072603
Spisová značka: 9OdK/254/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Ján Chúpek, nar. 01.12.1973, trvale bytom Kysucké
Nové Mesto, 024 01 Kysucké Nové Mesto, korešpondenčná adresa: Murgašová 613/26, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Chúpek, nar. 01.12.1973, trvale bytom Kysucké Nové
Mesto, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
II.
329 711.

Ustanovuje správcu: Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO: 45

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
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„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom
kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO: 45 329 711 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila
správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 06.08.2019 a vedený pod
položkou registra 1346/2019, 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. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom 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
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výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K072604
Spisová značka: 9OdK/256/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Roman Manda, nar. 04.07.1970, trvale bytom
Hájiky 1157/1, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky, podnikajúceho pod obchodným menom Roman Manda, s
miestom podnikania Hájiky 1157/1, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 47 939 222, korešpondenčná adresa: Kafendova
14/7, 038 61 Vrútky, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman Manda, nar. 04.07.1970, trvale bytom Hájiky 1157/1,
039 01 Turčianske Teplice - Diviaky, podnikajúceho pod obchodným menom Roman Manda, s miestom podnikania
Hájiky 1157/1, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 47 939 222.
II.
Ustanovuje správcu: Insolvency services, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 50 972 596.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
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dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: Insolvency services, k.s., so sídlom
kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50 972 596 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby
vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 07.08.2019 a vedený pod
položkou registra 1354/2019, 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. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
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uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom 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,
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pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K072605
Spisová značka: 9OdK/258/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Júlia Kokiová, nar. 08.04.1989, trvale bytom
Východná 317, 032 32 Východná, do 30.04.2009 podnikajúci pod obchodným menom Júlia Kokiová, s miestom
podnikania Východná 317, 032 32 Východná, IČO: 43 673 724, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031
01 Liptovský Mikuláš, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Júlia Kokiová, nar. 08.04.1989, trvale bytom Východná 317,
032 32 Východná.
II.
Ustanovuje správcu: Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022
01 Čadca, IČO: 48 143 448.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.

Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: Správcovská a poradenská, k. s., so
sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, IČO: 48 143 448 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina,
aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 09.08.2019 a vedený
pod položkou registra 1367/2019, 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. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
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
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naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
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v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K072606
Spisová značka: 1OdK/253/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Macangová, nar. 24.02.1993, bytom Nesluša 720, 023
41 Nesluša, do 08.05.2018 podnikajúceho pod obchodným menom Jana Macangová, s miestom podnikania Nesluša
720, 023 41 Nesluša, IČO: 48 244 902, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Macangová, nar. 24.02.1993, bytom Nesluša 720, 023
41 Nesluša.
II.
393 486.

Ustanovuje správcu: Licitor recovery k. s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
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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.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 07.08.2019 a vedený
pod položkou registra 1351/2019, 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. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, 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.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 13.8.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
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K072607
Spisová značka: 1OdK/254/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Ošípaník, nar. 22.10.1968, bytom 022 01 Čadca,
adresa na doručovanie Ústredie 189, 023 55 Vysoká nad Kysucou, do 19.10.2017 podnikajúceho pod obchodným
menom Ján Ošípaník, s miestom podnikania 022 01 Čadca, IČO: 33 917 400, zastúpeného: Centrum právnej
pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6,
011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Ošípaník, nar. 22.10.1968, bytom 022 01 Čadca.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin,
IČO: 37 982 851.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 07.08.2019 a vedený
pod položkou registra 1356/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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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 platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
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spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K072608
Spisová značka: 1OdK/255/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Mahút, nar. 18.12.1961, bytom Berlínska 1679/6, 010
08 Žilina, adresa na doručovanie Ružová 26, 010 01 Žilina, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Mahút, nar. 18.12.1961, bytom Berlínska 1679/6, 010
08 Žilina.
II.
333 908.

Ustanovuje správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46
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III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 07.08.2019 a vedený
pod položkou registra 1359/2019, 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. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
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rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom 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
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a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K072609
Spisová značka: 1OdK/256/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Bartoš, nar. 03.01.1971, bytom Liptovská Porúbka
377, 033 01 Liptovská Porúbka, do 20.03.2009 podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Bartoš, s miestom
podnikania Liptovská Porúbka 377, 033 01 Liptovská Porúbka, IČO: 41 323 602, zastúpeného: Centrum právnej
pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova
2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Bartoš, nar. 03.01.1971, bytom Liptovská Porúbka 377,
033 01 Liptovská Porúbka.
II.
Ustanovuje správcu: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom kancelárie M. R.
Štefánika 7, 010 01 Žilina, IČO: 48 182 966.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 09.08.2019 a vedený
pod položkou registra 1368/2019, 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. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

307

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom 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.
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Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K072610
Spisová značka: 2OdK/253/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lukáš Holienka, nar. 14.11.1990, bytom Jabloňová 332/54,
010 04 Žilina - Bánová, prechodne bytom Paština Závada 16, 013 41 Dolný Hričov, podnikajúceho pod obchodným
menom Lukáš Holienka, s miestom podnikania Jabloňová 332/54, 010 04 Žilina - Bánová, IČO: 47 648 597,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v
Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lukáš Holienka, nar. 14.11.1990, bytom Jabloňová 332/54,
010 04 Žilina - Bánová, prechodne bytom Paština Závada 16, 013 41 Dolný Hričov, podnikajúceho pod obchodným
menom Lukáš Holienka, s miestom podnikania Jabloňová 332/54, 010 04 Žilina - Bánová, IČO: 47 648 597.
II.

Ustanovuje správcu: Mgr. Miroslava Šufáková, so sídlom kancelárie Obežná 8563/2, 010 01 Žilina.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.

Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
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ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 07.08.2019 a vedený
pod položkou registra 1353/2019, 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. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
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Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K072611
Spisová značka: 2OdK/254/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Huraj, nar. 25.04.1979, bytom Štúrova 684/7, 038 52
Sučany, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Huraj, s miestom podnikania Železničná 1142/10, 038 52
Sučany, IČO: 45 335 141, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, zastúpeného: Centrum právnej
pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6,
011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Huraj, nar. 25.04.1979, bytom Štúrova 684/7, 038 52
Sučany.
II.
Ustanovuje správcu: Insolvency Management Group k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 73, 010
01 Žilina, IČO: 51 067 820.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 07.08.2019 a vedený
pod položkou registra 1357/2019, 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. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
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b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 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,
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e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K072612
Spisová značka: 2OdK/255/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Laučík, nar. 25.05.1972, bytom 032 12 Dúbrava,
adresa na doručovanie Hurbanova 22, 031 01 Liptovský Mikuláš, podnikajúceho pod obchodným menom Peter
Laučík - LAVER - CAR SERVIS, s miestom podnikania Dúbrava 551, 032 12 Dúbrava, IČO: 43 572 006,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v
Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Laučík, nar. 25.05.1972, bytom 032 12 Dúbrava,
podnikajúceho pod obchodným menom Peter Laučík - LAVER - CAR SERVIS, s miestom podnikania Dúbrava 551,
032 12 Dúbrava, IČO: 43 572 006.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01
Martin, IČO: 42 054 915.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 09.08.2019 a vedený
pod položkou registra 1364/2019, 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. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom 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
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zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
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právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K072613
Spisová značka: 1OdK/257/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Margita Kováčová, nar. 09.04.1963, bytom Kernova
4693/7, 036 01 Martin - Košúty, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka odmieta.
II.
V r a c i a Centru právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500 eur.
III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila Centru právnej pomoci, Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 09.08.2019, vedený
pod položkou registra 1370, rok 2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
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Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K072614
Spisová značka: 9OdK/257/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Jolana Cicková, nar. 24.01.1963, bytom Timravy
1097/2, 036 01 Martin - Podháj, adresa na doručovanie Bambusky 25/8, 036 01 Martin, zastúpeného: Centrum
právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O.
Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jolana Cicková, nar. 24.01.1963, bytom Timravy 1097/2, 036
01 Martin - Podháj.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, IČO: 51 948 729.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom
kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 948 729 a upravuje učtáreň Okresného súdu
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kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 948 729 a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 07.08.2019 a vedený
pod položkou registra 1361/2019, 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. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
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voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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
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vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K072615
Spisová značka: 3K/12/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Keppert, nar. 9.11.1980. bytom
Petzvalova 8502/43D, 010 15 Žilina, správcom ktorého je Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom kancelárie
Jesenského 29, 036 01 Martin, takto
rozhodol
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U d e ľ u j e správkyni súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 201/2016 zo dňa 19.10.2016, položka K023981, a to: hnuteľnej veci: osobného automobilu značky FIAT
PUNTO 188/AXA1A/00E, EČ: TV862CT, VIN ZFA 1800002108035, ŠPZ: ZA 136 CP, v súpisovej hodnote 500 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2019
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
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K072616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hriadkach 51, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 722 219
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/24/2017 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/24/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 2. KOLO - LEAM s.r.o.
Reštaurácia a fitnes (polyfunkčný objekt) v Devínskej Novej Vsi

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36
865 265, zn. správcu S1436 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 22.08.2019 druhé
kolo ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu LEAM s.r.o., so sídlom Na Hriadkach 51, 841 07
Bratislava - Devínska Nová Ves, IČO: 36 722 219 (ďalej len „Úpadca“), predstavujúceho polyfunkčný objekt
„Reštaurácia a fitnes ROLANDO“, ktorý sa nachádza na ulici Na Hriadkach č. 43 v Devínskej Novej Vsi, vrátane
jeho príslušenstva a pozemkov, ktorý slúžil najmä na podnikanie Úpadcu v oblasti poskytovania reštauračných
služieb a pohostinskej činnosti, poskytovania služieb prechodného ubytovania a prevádzkovania wellness
a fitness, a ktorý bol za týmto účelom dávaný do užívania tretím osobám, ďalej hnuteľného majetku
nachádzajúceho sa v objekte Úpadcu a práv a záväzkov zo zmluvných vzťahov vzťahujúcich sa k objektu
Úpadcu.
Podnik úpadcu (Polyfunkčný objekt) tvorí majetok zverejnený ako súpis oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 01 Žilina, IČO: 31 575 951, v Obchodnom
vestníku č. OV 129/2018 dňa 06.07.2018 pod značkou záznamu K047762, pod značkou záznamu K047763
a pod značkou záznamu K047764 (nehnuteľnosti a hnuteľný majetok).
Podmienky ponukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom e-mailu
(bratislava@irkr.sk) alebo osobne vo svojej kancelárii na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava (pre Bratislavský kraj)
počas pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod. Termín je nutné dojednať vopred
na tel. č. 0908/989 977 alebo prostredníctvom e-mailu: bratislava@irkr.sk. Podmienky ponukového konania
správca vydá za poplatok 100,- € bez DPH (t.j. 120,- € s DPH), a to v listinnej alebo elektronickej podobe.
Záujemcovi, ktorému boli vydané podmienky ponukového konania a za ich prevzatie riadne zaplatil poplatok,
správca
i.
ii.

ústne poskytne bližšie informácie ohľadom podniku Úpadcu;
poskytne vzor zmluvy o predaji podniku Úpadcu v znení, v ktorom bude uzatvorená s víťazným
záujemcom;
iii. poskytne vzor dohody o zmluvnej pokute;
iv. umožní obhliadku podniku Úpadcu vo vopred dohodnutom čase.
Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu (súčasne kancelária správcu pre Bratislavský
kraj) – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, k spisovej značke 37K/24/2017 S 1436, pričom ponuka musí byť fyzicky
doručená najneskôr do 11.09.2019 do 16:00 hod. (záloha musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr
posledný deň na predkladanie ponúk do ponukového konania) v zalepenej obálke, na ktorej prednej strane bude
výrazným písmom uvedené „Ponukové konanie – predaj podniku úpadcu – LEAM s.r.o. (Reštaurácia
a fitnes) – NEOTVÁRAŤ.“
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú
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adresu správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.

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

K072617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunár Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 97 / 40, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/259/2019 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/259/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Lužná 6, 85104 Bratislava, v konkurznej veci úpadcu Štefan Dunár, narodený
6.1.1982, 1. mája 97/40, 90101 Malacky, vedenej na Okresnom súde Bratislava I, pod sp.zn. 8OdK/259/2019,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v pracovných dňoch, a to od
pondelka do piatku medzi 9.00 hod. a 15.00 hod. po telefonickej dohode na telefónnom čísle 0948803830 alebo je
možné si termín nahliadnutia do spisu dohodnúť prostredníctvom elektronickej pošty na aggmilos@gmail.com.

K072618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Dunár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 40/97, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/259/2019 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/259/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“ (cs) „Výzva na 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 reikalavimai. Privalomieji terminai“ (hu) „Felhívás követelés bejelentésére.
Betartandó határidők“ (mt) „Stedina ghal prezentazzjoni ta´talba. Limiti taz-zmien 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 reclamacao de créditos. Prazos legais a observar“ (sk)
„Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“ (sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih
je treba upoštevati“ (fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat“ (sv) „Anmodan att anmäla
fordran. Tidsfrister att iaktta“ 1.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Štefan Dunár, narodený
6.1.1982, 1. mája 97/40, 90101 Malacky (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Bratislava I zo dňa 24.7.2019, sp. zn. 8OdK/259/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie
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okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14.8.2019. Dňom 15.8.2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka. 1. According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor Štefan Dunár, born 6.1.1982, 1. mája 97/40,
90101 Malacky (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Bratislava I, No. 8OdK/259/2019 dated 24.7.2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 14.8.2019. The
bankruptcy was declared on 15.8.2019. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Lužná 6, 85104
Bratislava, Slovenská republika, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva
spravodlivosti SR:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. 2. According to
the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of
the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: Mgr. Miloš Ágg, správca so
sídlom Lužná 6, 85104 Bratislava, Slovakia or in electronic form to trustee´s electronic mailbox by using special
electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature
of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list
of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable.
The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the
Slovak Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx. 3.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. 3. The basic
requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name,
surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d)
order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in
the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. 4. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť,
iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ,
ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného
veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v
akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). 4. The delivery of the application to the trustee has for the
course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the
court (§ 28 sec. 6 BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a
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home loan is payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the
trustee without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a
claim against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's
assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization
of the property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent
that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA). To the claim shall be
attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the
application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he
does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). 5. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi,
inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). 5. The
creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to
determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). 6. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). 6. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration
period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken
into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the
trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged,
which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). 7.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na
konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich
už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých,
ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v
tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok). 7. A party to the
insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to decide whether
there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or persons involved in
the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The objections received
later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on them, and on the
objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in the present case,
the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the reason for which
the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion has learned and
the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A submission that
does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the submission is not
handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. 8. This notice refers to the
creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency
proceedings.

K072619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Pavlanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ulica 626/11, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1985
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/178/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/178/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka sa zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.

K072620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartko Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava-Nové
Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/134/2019 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/134/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Edita Rieglová, správca dlžníka: Miroslav Bartko, Bratislava – Nové Mesto, narodený 26.07.1979, týmto
v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok
veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka, IČO: 35937874,
v celkovej sume 3.550,58 EUR, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 12.07.2019.
Mgr. Edita Rieglová, správca

K072621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podmanický Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lachova 1612 / 39, 821 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/96/2019 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/96/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Edita Rieglová, správca dlžníka: Vladimír Podmanický, trvale bytom Lachova 1612/39, 821 06 Bratislava –
Petržalka, narodený 22.12.1974, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola do kancelárie správcu doručená prihláška
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Vajnorská 98, 831 04
Bratislava, IČO: 31 341 438, v celkovej sume 12.475,73 EUR, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9.8.2019.
Mgr. Edita Rieglová, správca

K072622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikola Antaličová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medveďovej 2700 / 21, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/263/2019 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/263/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, správca, so sídlom kancelárie: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, SR, značka
správcu S 1786 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I, pod č. k. 8OdK/263/2019
ustanovená do funkcie Správcu úpadcu: Nikola Antaličová, nar.: 22.07.1986, bytom Medveďovej 21, 851 04
Bratislava, (ďalej aj ako „Úpadca“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 157/2019 dňa
15.08.2019 a právoplatnosť nadobudlo dňa 16.08.2019 (ďalej aj ako „Uznesenie“).
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, so sídlom kancelárie: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, ako správca úpadcu:
Nikola Antaličová, nar.: 22.07.1986, bytom Medveďovej 21, 851 04 Bratislava, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava,
Slovenská republika, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od 08:00 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o
zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné podať na e-mailovej adrese:
lukacikova@lukacikova.sk, ako aj písomne na adrese kancelárie Správcu.
V Bratislave dňa 16.08.2019
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K072623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikola Antaličová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medveďovej 2700 / 21, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/263/2019 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/263/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, správca, so sídlom kancelárie: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, SR, značka
správcu S 1786 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I, pod č. k. 8OdK/263/2019
ustanovená do funkcie Správcu úpadcu: Nikola Antaličová, nar.: 22.07.1986, bytom Medveďovej 21, 851 04
Bratislava, (ďalej aj ako „Úpadca“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 157/2019 dňa
15.08.2019 a právoplatnosť nadobudlo dňa 16.08.2019 (ďalej aj ako „Uznesenie“).
Správca týmto v súlade s ust. § 32, ods. 21 ZKR zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok
spojený s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie preddavku je vedený vo Fio
Banka a.s., číslo účtu (IBAN) : SK84 8330 0000 0022 0122 6953 / FIOZSKBAXXX, variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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preddavok a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Poučenie:
V zmysle § 32, ods. 7 ZKR, 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 odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32, ods. 11 ZKR, podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
V zmysle § 32, ods. 19 ZKR, 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 podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného
predpisu.
V zmysle § 32, ods. 21 ZKR, na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr do uplynutia
základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 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 podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.

V Bratislave dňa 16.08.2019
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K072624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikola Antaličová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medveďovej 2700 / 21, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/263/2019 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/263/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca
úpadcu Nikola Antaličová, nar.: 22.07.1986, bytom Medveďovej 21, 851 04 Bratislava, (ďalej len „úpadca“),
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I., sp. zn. 8OdK/263/2019 zo dňa 24.07.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Nikola Antaličová, born.: 22.07.1986, domicile: Medveďovej 21, 851 04 Bratislava,
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava I., No.
8OdK/263/2019 dated of 24 July 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 157/2019 dňa 15.08.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dňom 16.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava was Publisher Journal 157/2019 on 15. August 2019. Bankruptcy
was declared on of 18. August 2019.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended applies:

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report. The debtor becomes the bankrupt after declaring
the bankruptcy (§ 23 sec. 1).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1). V konkurze
sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli
uplatnené na súde ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1). During the bankruptcy, claims listed in § 166a)
Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well.

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh (§ 167l ods. 1).
Creditors have to lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the
Government Journal (§ 167l sec. 1).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí (§ 167l, ods. 1).
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l, sec. 1).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku (§167l
ods. 2).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim (§
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

334

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

167l sec. 2)..

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, adresa kancelárie správcu:
Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu (§ 167l ods. 3).
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, office seat
at: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava,, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period
within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3, § 167l ods. 3).
If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched;
he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3, § 167l sec. 3).

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx) a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od
obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú
osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú
osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1).

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

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

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

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

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

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
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debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/ No.
2015/8480 dated 20th May 2015.

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

K072625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Lopašovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/231/2019 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/231/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oprava "Oznámenia čísla bankového účtu úpadcu pre potreby popierania pohľadávok" zverejneného v
Obchodnom vestníku č. OV 157/2019 zo dňa 15.08.2019 pod č. zverejnenia: K070899:
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca úpadcu Miloš Lopašovský, nar. 20.07.1968, trvale bytom Mestský úrad
Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno
skladať kauciu na bankový účet správcu zriadený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, číslo účtu: 1034332008/1111 (IBAN: SK84 1111 0000 0010 3433 2008, SWIFT (BIC):
UNCRSKBX) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca
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K072626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lokaj Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1959
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/419/2018 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/419/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

MS Alpex k.s., so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06 Bratislava, značka správcu S1859, správca úpadcu
Martin Lokaj, nar. 29.08.1959, trvale bytom Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok, spisová
značka 8OdK/419/2018 počas svojej funkcie správcu zistil:
·
·
·
·

zo zoznamu aktuálneho majetku dlžníka zo dňa 29.05.2018, priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu,
zo zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa 29.05.2018, ktorý dlžník vlastnil v posledných 3 rokoch,
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
zo zápisnice zo stretnutia s dlžníkom zo dňa 12.12.2018, v ktorej dlžník po poučení opakovane potvrdil
svoje predchádzajúce vyhlásenia,
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR,

že dlžník nie je vlastníkom žiadneho speňažiteľného majetku. Na základe vyššie uvedených skutočností správca
zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR).
Z uvedených dôvodov správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Martin Lokaj, nar.
29.08.1959, trvale bytom Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok, spisová značka
8OdK/419/2018 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Martin Lokaj, nar. 29.08.1959, trvale bytom
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok, spisová značka 8OdK/419/2018 v zmysle § 167v
ods. 1 ZKR zrušuje.
V Bratislave, dňa 15.08.2019
MS Alpex, k.s.
Správca S1859

K072627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petriščáková Blanka, PhDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 3784/3C, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/11/2019 S1271
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/11/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca dlžníka: PhDr. Blanka Petriščáková, nar. 05.03.1960, Osuského
3784/3C, 851 03 Bratislava týmto v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení:
Vyhlasuje verejné ponukové konanie a vyzýva záujemcov na predloženie záväzných ponúk – III. kolo
Predmetom ponukového konania sú nasledovné veci zapísané do zoznamu majetku tvoriace všeobecnú podstatu:
1. Mobilný telefón Samsung S7070 Diva White, stav opotrebovanosti: opotrebované, spoluvlastnícky podiel:
1/1, súpisová hodnota: 30,00 EUR
2. Obchodný podiel na spoločnosti inVisio promotion spol. s r.o., so sídlom Osuského 3C, 851 03
Bratislava, IČO: 36 441 856 o veľkosti 100 % čo zodpovedá vkladu vo výške 6 640,00 EUR, obchodný
register OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 118724, spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota: EUR 6
640,00
I. Podmienky verejného ponukového konania
Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku a za
podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať
telefonicky u správcu: JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, tel.: 0903 550 086, prípadne prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese: akpodhorska@gmail.com.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. SK9509000000005028334830, VS 37112019.
Záväzná ponuka musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách jednotlivo za každú hnuteľnú vec, o ktorú má
záujemca záujem a musí obsahovať presné určenie, na ktorú hnuteľnú vec zo súpisu sa ponuka vzťahuje.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
II. Termín a miesto predkladania ponúk
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi na adresu jeho správcovskej kancelárie: JUDr.
Katarína Podhorská Surkošová, Hraničná 12, 821 05 Bratislava, do 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku (prvým dňom lehoty na predkladanie ponúk je
kalendárny deň nasledujúci po dni zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku).
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do kancelárie správcu na vyššie uvedenú adresu, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke,
ktorá bude označená nasledovným textom: „Verejné ponukové konanie – Blanka Petriščáková –
NEOTVÁRAŤ“.
Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do ukončenia 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 neprihliada.
III. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca nasledujúci pracovný deň otváranie
obálok so záväznými ponukami.
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IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Po vyhodnotení predložených záväzných ponúk oznámi správca
úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je
súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
V. Iné skutočnosti
Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj odmietnuť
všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude
záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu
po skončení ponukového konania. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej
osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uverejnených v § 167 r ZKR.
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, konkurzný správca

K072628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hana Krišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 47/50, 900 84 Báhoň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/242/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/242/2019
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
Hana Krišková, nar. 17.07.1980, trvale bytom Cintorínska 47/50, 900 84 Báhoň, Slovenská republika
oznamujeme, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn. 37OdK/242/2019 zo
dňa 15.07.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 151/2019 zo dňa 07.08.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu dlžníka bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
trustee of debtor Hana Krišková, born 17.07.1980, res. Cintorínska 47/50, 900 84 Báhoň, Slovak Republic our
duty is to inform you, that District Court Bratislava I, No. 37OdK/242/2019 on the 15.07.2019 and promulgated in
the Commercial bulletin No. 151/2019 from 07.08.2019 proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously
appointed our company as the trustee of the debtor.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial 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.
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 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
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the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. 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. 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 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „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).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 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. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. 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).
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).
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 (§ 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 (§ 167l ods. 2 ZKR).
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 (§ 167l sec. 2
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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).
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.

V Bratislave /In Bratislava, 15.08.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca/trustee

K072629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hana Krišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 47/50, 900 84 Báhoň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/242/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/242/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, IČO: 36 669 415, zn. správcu: S1169, správca dlžníka Hana Krišková, nar. 17.07.1980, trvale bytom
Cintorínska 47/50, 900 84 Báhoň týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK69 1100 0000 0029 4904 3217, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
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V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18
sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „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.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „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.“
V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR: „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 odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „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.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 13 ZKR: „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 zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „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."

V zmysle ust. § 32 ods. 15 ZKR: „Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom
konkurzného konania."
V zmysle ust. § 32 ods. 16 ZKR: „Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom
nebola popretá, považuje za zistenú."
V zmysle ust. § 32 ods. 18 ZKR: „Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu
verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú."

V Bratislave, dňa 15.08.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
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K072630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meszároš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ambroseho 2468 / 3, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/256/2019 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/256/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Martin Meszároš, oznamuje veriteľom, že môžu nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese : Hurbanovo nám. č. 5, 811 03 Bratislava, 5. posch., v pracovných dňoch
v pondelok až piatok od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod. Žiadosť o nahliadnutie môžu zo
správcom dohodnúť e mailom na adrese akblaha@gmail.com alebo telefonicky 02/54131997.
JUDr. Bohumír Bláha, správca

K072631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIDA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vranovská 3002/61, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 206 062
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/59/2015 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/59/2015
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca úpadcu PIDA s.r.o., Vranovská 3002/61, 851 01 Bratislava, IČO: 44 206 062 oznamujem, že bol na
majetok dlžníka vyhlásený konkurz a uznesením okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.7.2019 bol za správcu
úpadcu ustanovený JUDr. Oliver Korec. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v OV č. 146/2019 dňa 31.07.2019.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt PIDA s.r.o., address Vranovská 3002/61, 851
01 Bratislava, Id No: 44 206 062, our duty is to inform you that District Court Bratislava I has proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and with the resolution from the 19th July 2019 appointed JUDr. Oliver Korec
as the trustee in bankruptcy. The resolution was promulgated in the Commercial bulletin No. 146/2019 on
31st July 2019.
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 is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following
the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. (§ 167a
sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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
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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 (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.
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)
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.
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 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.
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
uspokojenia 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 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.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
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 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.
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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 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.
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)
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.
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)
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.
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)
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.
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)
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.
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).
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The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.
JUDr. Oliver Korec, správca / trustee

K072632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BTG HOLDING s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 759 089
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/2/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/2/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO:
36 865 265, zn. správcu S1436 úpadcu BTG HOLDING s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava,
IČO: 35 759 089 (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje dňom 21.08.2019 na základe záväzného pokynu príslušného
orgánu štvrté kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku Úpadcu, ktorá pozostáva (i) z nehnuteľností
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto,
tvoriacich samostatný fungujúci celok využívaný na účely podnikania Úpadcu v oblasti poskytovania ubytovacích
služieb a prenájmu konferenčných miestností s prevádzkovaním pohostinských činností a zariadení slúžiacich na
regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a v oblasti
poskytovania služieb v lesníctve a poľovníctve, (ii) z pohľadávok a (iii) z dokumentácie (ďalej len „Časť podniku
Úpadcu“). Majetok speňažovaný v tomto ponukovom konaní sa predáva vcelku.

Časť podniku Úpadcu tvorí:
i.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1
zapísané na LV č. 209, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom,
v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, zapísané do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Ing. Peter Sobolič, bytom Ružová dolina 610/14, 821 08
Bratislava (ďalej len „Zabezpečený veriteľ I“):

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1409 o výmere: 153 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1410/2 o výmere: 1629 m2, druh pozemku: orná pôda;

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1410/3 o výmere: 116 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
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Stavba – rodinný dom so súpisným číslom 457 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
1410/3;
-

Stavba – Tenisové ihrisko nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/34;

-

Stavba – Koliba nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/46;

-

Stavba – Volejbalové ihrisko nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/47;

-

Stavba – Prístrešok pre kone nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. Č. 2631/54;

-

Stavba – Stanový prístrešok s bufetom nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/56;

-

Stavba – Stanový prístrešok s bufetom nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/57.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v podielovom spoluvlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
300/13047 zapísané na LV č. 1308, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom,
v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, zapísané do oddelenej
podstaty Zabezpečeného veriteľa I:
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/1 o výmere: 108680 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/2 o výmere: 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/3 o výmere: 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/4 o výmere: 4 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/5 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/6 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/7 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/8 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/9 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/10 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/11 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/12 o výmere: 2 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/13 o výmere: 5 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/14 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/15 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
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Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/16 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/17 o výmere: 2 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/18 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/19 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/20 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/21 o výmere: 4 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/22 o výmere: 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 601/1 o výmere: 2051 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 601/2 o výmere: 1961 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 602/1 o výmere: 49527 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 602/2 o výmere: 318026 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 602/3 o výmere: 18648 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 602/4 o výmere: 7174 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 605 o výmere: 6826 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 606 o výmere: 8233 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 610 o výmere: 24209 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 612 o výmere: 978 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 613 o výmere: 96422 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1019 o výmere: 11525 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1026/1 o výmere: 69258 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1026/2 o výmere: 99967 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1026/3 o výmere: 3280 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1210/1 o výmere: 13874 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1210/2 o výmere: 9361 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1210/3 o výmere: 7064 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1689/1 o výmere: 391978 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1689/2 o výmere: 250000 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
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-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1690 o výmere: 83809 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1897 o výmere: 13615 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1950 o výmere: 168662 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2110 o výmere: 66995 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2203/1 o výmere: 1850 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2203/2 o výmere: 22816 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/1 o výmere: 247386 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/2 o výmere: 240 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/3 o výmere: 284 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/4 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/5 o výmere: 720 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/6 o výmere: 100 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/7 o výmere: 60 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/8 o výmere: 9123 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2630 o výmere: 8206 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/1 o výmere: 182000 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/2 o výmere: 12543 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/33 o výmere: 175 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/34 o výmere: 750 m2, druh pozemku: ostatné plochy;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/37 o výmere: 617 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/38 o výmere: 2386 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/39 o výmere: 626 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/46 o výmere: 52 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/47 o výmere: 162 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/50 o výmere: 559 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/51 o výmere: 7 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/53 o výmere: 754 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
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Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/54 o výmere: 56 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/55 o výmere: 1056 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/56 o výmere: 144 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/57 o výmere: 73 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/61 o výmere: 836 m2, druh pozemku: ostatné plochy;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2634/1 o výmere: 2484 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2634/2 o výmere: 15487 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2635 o výmere: 1267 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2636/1 o výmere: 176862 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2639 o výmere: 9508 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2640 o výmere: 85040 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2642 o výmere: 6804 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2647 o výmere: 1070 m2, druh pozemku: ostatné plochy;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2648 o výmere: 5657 m2, druh pozemku: ostatné plochy;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2649 o výmere: 782 m2, druh pozemku: ostatné plochy;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2650 o výmere: 5587 m2, druh pozemku: ostatné plochy;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2651 o výmere: 1412 m2, druh pozemku: lesné pozemky.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v podielovom spoluvlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
300/13047 zapísané na LV č. 1849, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom,
v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, zapísané do oddelenej
podstaty Zabezpečeného veriteľa I:
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 603 o výmere: 311282 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 604 o výmere: 450548 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/1 o výmere: 952957 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/3 o výmere: 85 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/4 o výmere: 15 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/5 o výmere: 333 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/6 o výmere: 13 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/7 o výmere: 4 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
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-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2628 o výmere: 921368 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2632 o výmere: 48694 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2633 o výmere: 56672 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2637 o výmere: 953543 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2638 o výmere: 4807 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2641 o výmere: 629354 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2643 o výmere: 326632 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2644 o výmere: 760351 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2645 o výmere: 2975 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2646 o výmere: 708 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2652 o výmere: 1706 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

-

Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 1851 o výmere: 10271 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1
zapísané na LV č. 1357, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom,
v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, zapísané do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa JUDr. Peter Krivák, advokát, so sídlom Bukovinská 9, 831 06 Bratislava, IČO:
31 813 925 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ II“):
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/3 o výmere: 2410 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/4 o výmere: 2390 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/5 o výmere: 227 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/7 o výmere: 2107 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/11 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/12 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/13 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/14 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/15 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/16 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy
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a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/17 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/18 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/19 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/20 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/21 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/22 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/23 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/24 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/25 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/26 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/27 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/28 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/29 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/30 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/35 o výmere: 999 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Stavba – Horský hotel Hájnice so súpisným číslom 454 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“
parc. č. 2631/35;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 527 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/11;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 528 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/12;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 529 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/13;
-

Stavba – Chatka so súpisným číslom 530 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
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2631/14;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 531 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/15;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 532 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/16;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 533 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/17;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 534 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/18;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 535 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/19;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 536 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/20;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 537 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/21;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 538 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/22;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 539 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/23;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 540 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/24;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 541 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/25;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 542 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/26;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 543 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/27;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 544 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/28;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 545 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/29;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 546 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc.
č.2631/30;
-

Stavba – ČOV nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/5;

(ďalej len „Nehnuteľnosti“).

ii.

Pohľadávky:

nevyplatené podiely na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov Lesného spoločenstva podľa
veľkosti vlastníckeho podielu, výška podielu Úpadcu: 300 podielov;
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náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania lesa, ktorá vyplýva z ustanovení zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny na území prírodnej rezervácie Ľadonhora podľa veľkosti vlastníckeho podielu,
výška podielu Úpadcu: 300 podielov.

iii. Dokumentácia:
projektová dokumentácia prístavby hotela TINI (pôvodný názov Horský hotel Hájnice) zapísaného do
súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa II pod por. č. 176.

Bližšia špecifikácia Nehnuteľností:
Časť podniku Úpadcu tvoria najmä Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Horný Vadičov, tvorené najmä stavbou
horského hotela s príslušenstvom, objektami rekreačného strediska a rodinným domom. Objekt hotela sa
nachádza mimo zastavaného územia obce, v k. ú. Horný Vadičov, má päť nadzemných podlaží, kryté
terasy, bazén a saunovú miestnosť. Objekt hotela a celého rekreačného strediska je samostatne zásobovaný
pitnou vodou, odkanalizovaný do mechanicko – biologickej ČOV. Rekreačné stredisko tvorí 20 rekreačných
chatiek, tenisové ihrisko, volejbalové ihrisko, detské ihrisko, prístrešok pre kone, záhradné jazierko a koliba
(altán). Rodinný dom, s. č. 457, v k. ú. Horný Vadičov, je umiestnený v mierne svažitom pozemku prístupnom
z miestnej komunikácie, je napojený na distribučný rozvod el. energie, zemného plynu a pitnej vody,
odkanalizovaný do žumpy na pozemku. Rodinný dom má dve nadzemné podlažia, podkrovie a slúžil na
ubytovanie personálu hotela.

Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Časť podniku Úpadcu v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia
§ 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ustanovením § 92 ods. 2 ZKR.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Časť podniku Úpadcu podľa udeleného záväzného pokynu sa budú primerane
vzťahovať ustanovenia § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ObchZ“) o predaji podniku (ďalej len „Zmluva o predaji Časti podniku“).

Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR, na
webovom sídle správcu www.irkr.sk, na úradnej tabuli správcu a formou inzercie v periodiku s celoslovenskou
pôsobnosťou – Hospodárske noviny.

Podmienky ponukového konania:
Podmienkou podania ponuky do štvrtého kola ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 200.000,- Eur
na ponúknutú kúpnu cenu za Časť podniku Úpadcu, pričom zábezpeka musí byť uhradená tak, aby bola na účet
konkurznej podstaty Úpadcu pripísaná najneskôr bezprostredne nasledujúci pracovný deň po poslednom dni
lehoty na predkladanie ponúk do príslušného kola ponukového konania (t. j. najneskôr 20.09.2019), inak sa
ponuka považuje za oneskorene podanú.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je uzatvorenie dohody so správcom s osvedčeným
podpisom záujemcu, že záujemca sa zaväzuje dodržať podmienky ponukového konania a v prípade porušenia
záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za speňažovaný majetok a/alebo (b) uzavrieť zmluvu
o predaji speňažovaného majetku, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky;
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Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne
overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky. Záväzná ponuka musí obsahovať údaje záujemcu (u
právnických osôb - obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb - meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo),
ponúkanú cenu v mene EUR za Časť podniku Úpadcu bez DPH a dohodu o zmluvnej pokute s osvedčeným
podpisom záujemcu. Záujemcami zaslané ponuky do ponukového konania sú pre uchádzačov záväzné až do
skončenia ponukového konania, nemožno ich meniť ani vziať späť. Záväzná ponuka záujemcu musí byť
vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná. Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu
ponuku.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v dohode
o zmluvnej pokute, ak
a. ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná;
b. správca ponuku odmietol ako oneskorene podanú;
c. správca ponuku odmietol pre jej neúplnosť. Za neúplnú sa bude považovať ponuka, ktorá nebude spĺňať
podmienky ponukového konania.
Správca odmietnutie ponuky z dôvodov určených v týchto podmienkach ponukového konania bez zbytočného
odkladu písomne odôvodní a oznámi záujemcovi.
Záujemcovi, ktorý prejaví záujem o účasť v ponukovom konaní, správca
a. poskytne vzor zmluvy, ktorej predmetom bude predaj speňažovaného majetku v znení, v ktorom bude
uzatvorená s víťazným záujemcom;
b. poskytne vzor dohody o zmluvnej pokute;
c. umožní obhliadku Časti podniku Úpadcu vo vopred dohodnutom čase.

Kúpna cena
Záujemca je povinný vo svojej ponuke uviesť kúpnu cenu, ktorú ponúka za kúpu Časti podniku Úpadcu. Kúpna
cena sa uvádza v mene EUR bez DPH, keďže na predaj podniku sa v zmysle platných právnych predpisov
nevymeriava DPH.
Pre štvrté kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie ponúkanej kúpnej ceny záujemcom vo výške
predstavujúcej minimálne 70 % všeobecnej hodnoty speňažovaných Nehnuteľností určenej znaleckým posudkom,
t.j. sumy vo výške minimálne 4.186.398,30 EUR bez DPH.
V prípade, že ponúknutá kúpna cena nebude dosahovať minimálnu sumu, je správca povinný ponuku záujemcu
odmietnuť.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK22 1100 0000
0026 2940 0254, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).

Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok sa uskutoční do troch (3) pracovných dní od skončenia ponukového konania za prítomnosti
notára. Vyhodnotenie ponúk a určenie kupujúceho sa uskutoční najneskôr do troch (3) dní od otvárania obálok.
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane predpokladu
splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na
speňaženie Časti podniku Úpadcu (t.j. v štvrtom kole vyhláseného ponukového konania predloženie kúpnej ceny
predstavujúcej minimálne 70 % všeobecnej hodnoty speňažovaných Nehnuteľností určenej znaleckým posudkom)
a zloženia zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu bez DPH za Časť podniku Úpadcu a túto
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vyhodnotí ako víťaznú. V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve
alebo viac rovnakých najvyšších ponúk, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Správca písomne oznámi vybratého záujemcu súdu do troch (3) pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a jeho ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná,
správca bezodkladne vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji Časti podniku pod podmienkou, že doplatok zvyšnej
časti kúpnej ceny zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy o predaji Časti podniku, a to v lehote
tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia správcovej výzvy. Zmluva o predaji Časti podniku nenadobudne
účinnosť a akýkoľvek majetok nebude do vlastníctva takéhoto záujemcu prevedený skôr ako bude v celosti
uhradená kúpna cena.
Po doplatení zvyšnej časti kúpnej ceny víťazným záujemcom v prospech Účtu správca za Úpadcu ako
predávajúci uzatvorí s víťazným záujemcom ako kupujúcim Zmluvu o predaji Časti podniku Úpadcu.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo v stanovenej lehote tridsať (30) dní od doručenia správcovej
výzvy neuzavrie so správcom Zmluvu o predaji Časti podniku, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je
povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať za rovnakých podmienok.

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné a podrobné informácie k ponukovému konaniu na
tel. čísle správcu: +421 908 989 977, prostredníctvom e-mailu: bratislava@irkr.sk alebo v kancelárii správcu
na adrese: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v úradných hodinách: od 9:00 hod. do 16:00
hod.
Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom
ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr do 19.09.2019 do 16:00 hod. v zapečatenej nepriehľadnej
obálke s označením: „Ponukové konanie – KONKURZ – predaj časti podniku – HOTEL – BTG HOLDING
s.r.o. - NEOTVÁRAŤ“.
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať správcom stanovené podmienky alebo nebudú riadne doručené sa nebude
prihliadať. Ponuky doručené oneskorene, t. j. po skončení lehoty stanovenej na doručenie, sa nebudú považovať
za riadne doručené ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

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

K072633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Kosnáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drotárska cesta 100, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1964
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/4/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/4/2015
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8K/4/2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej Dražbe č. 4/2019
v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie organizátora, navrhovateľa dražby a dražobníka:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre BA kraj:

Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B
a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:

Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár oprávnený konať samostatne

ako správca úpadcu (Úpadca I):
meno a priezvisko:

Daniela Kosnáčová, rod. Kelešiová

dátum narodenia:

25.12.1964

trvalý pobyt:

Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava

štátna príslušnosť:

Slovenská republika

Na základe plnomocenstva zo dňa 23.08.2018 je správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
(ďalej aj ako „Splnomocnenec“) oprávnený konať za správcu JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom kancelárie
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, zapísaného v zozname správcom Ministerstva spravodlivosti SR pod č.
S 105 (ďalej len „Splnomocniteľ“), úpadcu Ing. Pavol Kosnáč, rod. Kosnáč, nar. 17.02.1962, bytom Drotárska
cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika (Úpadca II), konkurzné konanie voči
Úpadcovi je vedené pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 2K/4/2015, t.j. vykonávať funkciu organizátora,
navrhovateľa dražby a dražobníka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v súvislosti
s prípravou, zorganizovaním a vykonaním dražby majetku Úpadcu I súbežne s majetkom Úpadcu II (ďalej aj
ako „Dražba“); toto splnomocnenie zahŕňa možnosť označenia Splnomocnenca ako navrhovateľa a dražobníka vo
veci podaní a právnych úkonov súvisiacich s Dražbou, oprávnenie zorganizovať a vykonať Dražbu, prijímať
dražobné zábezpeky pri Dražbe, odovzdať predmet Dražby a súčasne vykonať všetky s Dražbou priamo alebo
nepriamo súvisiace úkony.

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
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Zasadacia miestnosť kancelárie organizátora dražby príslušná pre Bratislavský kraj, nachádzajúca sa na adrese
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

Dátum dražby:

11.09.2019 (t.j. streda)

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.

Čas otvorenia pre účastníkov:

09:30 hod.

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:

09:55 hod.

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.
Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Označenie dražby:
Druhé kolo dražby.

Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako
súbor nehnuteľností:
1. POZEMOK s parc. č. KN-C 4816/51, o výmere 786 m2, druh pozemku: Záhrady, zapísaný na LV č. 1592,
vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Bernolákovo, obec:
Bernolákovo, okres: Senec, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu I: 1/2;
2. POZEMOK s parc. č. KN-C 4816/51, o výmere 786 m2, druh pozemku: Záhrady, zapísaný na LV č. 1592,
vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Bernolákovo, obec:
Bernolákovo, okres: Senec, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu II: 1/2;
3. POZEMOK s parc. č. KN-C 4816/158, o výmere 21 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na LV č. 1592, vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre katastrálne
územie Bernolákovo, obec: Bernolákovo, okres: Senec, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu I: 1/2;
4. POZEMOK s parc. č. KN-C 4816/158, o výmere 21 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na LV č. 1592, vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre katastrálne
územie Bernolákovo, obec: Bernolákovo, okres: Senec, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu II: 1/2
(ďalej spolu nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 4 vyššie ako „Predmet dražby“).

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
Predmet dražby sa nachádza v obci Bernolákovo (okres Senec), mimo zastavaného územia, v území určenom na
dennú, resp. týždennú rekreáciu v nezriadenej záhradkárskej osade. Pozemky sú prístupné odbočením zo
Seneckej cesty, alebo miestnymi komunikáciami. Na pozemku p.č. 4816/51 je postavená záhradná chatka.
Predmet dražby je oplotený, má pozdĺžny tvar, o šírke pozemku cca 13 metrov a dĺžke cca 50 metrov.
V pozdĺžnom smere má pozemok výškový rozdiel (prevýšenie) asi 8 – 10 metrov. Predmet dražby sa zvažuje
z úrovne št. cesty 1/61, Seneckej cesty, smerom južným.
Toho času sú pozemky neudržiavané, porastené divo rastúcou polovysokou zeleňou, bez známok údržby, či
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pestovania poľnohospodárskych plodín. Množstvo polovysokej zelene tvorí samo nálet drevín.

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Bez zápisu.
Iné údaje: Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 18/2019 zo dňa 31.05.2019 vyhotoveným Ing. arch.
Ivanom Bušovským, znalcom z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné
číslo znalca 910 377:
70.900,- EUR (slovom: sedemdesiattisíc deväťsto eur)

Najnižšie podanie:
56.720,- EUR (slovom: päťdesiatšesťtisícsedemstodvadsať eur)

Minimálne prihodenie:
500,- EUR (slovom: päťsto eur)

Výška dražobnej zábezpeky:
7.090,- EUR (slovom: sedemtisícdeväťdesiat eur)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe
najneskôr do otvorenia dražby,
b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK11 1100
0000 0029 3502 3784, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 042019), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad
v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného
doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet
správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare
IBAN: SK11 1100 0000 0029 3502 3784, vedený v Tatra banka, a.s, VS: 042019), dokladom o úhrade je originál
dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú
zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná
zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,
d) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu
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platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
Úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

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

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne
sumu 6.640,- Eur;
b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty
Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK11
1100 0000 0029 3502 3784, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 042019), s označením čísla dražby, najneskôr do 15
dní odo dňa skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 02.09.2019 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom Bernolákovo, na
adrese Hlavná 111 v obci Bernolákovo;
Termín č. 2: 04.09.2019 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom Bernolákovo, na
adrese Hlavná 111 v obci Bernolákovo;

Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu
bratislava@irkr.sk.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

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

·

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

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

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová, so sídlom Notárskeho úradu Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava

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

V Bratislave dňa 15.08.2019
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Za navrhovateľa a organizátora dražby:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K072634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Kročeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 564, 908 72 Závod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/174/2019 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/174/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Obchodný podiel
Súpisová položka majetku č.
1

Názov spoločnosti
Spoluvlastnícky podiel v percentách
ZUMAKOR,
s.r.o.,
Puškinova 564, 100,00%
Závod 908 72, IČO: 46 713 204

Súpisová hodnota
5.000,- €

K072635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meszároš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ambroseho 2468 / 3, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/256/2019 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/256/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, správca dlžníka oznamuje, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.: 8OdK/256/2019, zo dňa
24.7.2019 bol zverejnením v obchodnom vestníku OV 156/2019 zo dňa 14.8.2019 vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Martin Meszároš, narodený 27.7.1978, Ambroseho 2468/3, 851 02 Bratislava, Slovenská republika. Súd
zbavuje dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a
Zákona č. 7/2005 Zb. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ďalej iba ako „ZKR“) a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
According to the Direction of the European Parliament and the Council 2015/848 dated 20th of May 2015 on
insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, Martin Meszároš, born on 27th. 7. 1978,
Ambroseho 2468/3, 851 02 Bratislava Slovak Republic. I am obliged to inform you that with the resolution of the
District court Bratislava 1, No. 8OdK/256/2019 from the 24th 7. 2019 published in the Business Journal OV
156/2019 from the 14th 8. 2019 a bankruptcy procedure was declared on the debtor. The Court herewith clears
the debtor of all the debts which may be settled only in a bankruptcy or in a repayment schedule (Section 166 of
the Act No. 7/2005 on Bankruptcy and Restructuring and on amendments and supplements to some acts,
hereinafter reffered to as “BRA”) to the extent in which it will not be settled in the bankruptcy.
Článok 54
Povinnosť informovať veriteľov
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1. Hneď po začatí insolvenčného konania v členskom štáte súd tohto štátu s príslušnou právomocou alebo
správca vymenovaný týmto súdom okamžite informuje známych zahraničných veriteľov.
Article 54
Duty to inform creditors
1. As soon as insolvency proceedings are opened in a Member State, the court of that State having jurisdiction or
the insolvency practitioner appointed by that court shall immediately inform the known foreign creditors.
2. Súčasťou informácie uvedenej v odseku 1, poskytnutej prostredníctvom individuálneho oznamu, sú časové
lehoty, pokuty stanovené v súvislosti s týmito časovými lehotami, označenie orgánu alebo úradu oprávneného
prijímať prihlášky pohľadávok a všetky iné stanovené opatrenia. V tomto ozname sa musí uviesť aj to, či veritelia,
ktorých pohľadávky sú prednostné alebo kryté vecným právom, musia svoje pohľadávky prihlasovať. K oznamu sa
pripojí aj kópia štandardného formulára prihlášky pohľadávok uvedeného v článku 55 alebo informácie o tom, kde
je takýto formulár k dispozícii.
2. The information referred to in paragraph 1, provided by an individual notice, shall in particular include time
limits, the penalties laid down with regard to those time limits, the body or authority empowered to accept the
lodgement of claims and any other measures laid down. Such notice shall also indicate whether creditors whose
claims are preferential or secured in rem need to lodge their claims. The notice shall also include a copy of the
standard form for lodging of claims referred to in Article 55 or information on where that form is available.
3. Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý
sa ustanoví v súlade s článkom 88. Formulár sa uverejní na Európskom portáli elektronickej justície a má názov
„Oznam o insolvenčnom konaní“, pričom tento názov je uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie.
Formulár sa zasiela v úradnom jazyku štátu, v ktorom sa konanie začalo, alebo ak je v danom členskom štáte
viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo
insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný štát uviedol ako ním akceptovateľný v súlade s článkom 55
ods. 5, a to za predpokladu, že tomuto jazyku budú zahraniční veritelia lepšie rozumieť.
3. The information referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article shall be provided using the standard notice
form to be established in accordance with Article 88. The form shall be published in the European e-Justice Portal
and shall bear the heading ‘Notice of insolvency proceedings’ in all the official languages of the institutions of the
Union. It shall be transmitted in the official language of the State of the opening of proceedings or, if there are
several official languages in that Member State, in the official language or one of the official languages of the
place where insolvenc proceedings have been opened, or in another language which that State has indicated it
can accept, in accordance with Article 55(5), if it can be assumed that that language is easier to understand for
the foreign creditors.
4. V insolvenčnom konaní voči fyzickej osobe, ktorá nie je samostatne zárobkovo činnou osobou, nie je použitie
štandardného formulára uvedeného v tomto článku povinné, ak sa od veriteľov nevyžaduje prihlásenie ich
pohľadávok na zohľadnenie týchto pohľadávok v konaní.
4. In insolvency proceedings relating to an individual not exercising a business or professional activity, the use of
the standard form referred to in this Article shall not be obligatory if creditors are not required to lodge their claims
in order to have their claims taken into account in the proceedings.
1, Postup pri prihlasovaní prihlášky pohľadávok :
Prihláška sa podáva správcovi konkurznej podstaty:
JUDr. Bohumír Bláha, správca / trustee /. Hurbanovo námestie č. 5, 811 03 Bratislava 1, Slovenská republika
k číslu konania: 8OdK/256/2019S105
kontakt : tel : +421254131997, e mail : akblaha@gmail.com
1, Procedure for lodging claims :
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The claim needs to be sent to the bankruptcy trustee at :
JUDr. Bohumír Bláha, správca / trustee /. Hurbanovo námestie č. 5, 811 03 Bratislava 1, Slovak Republic
to the number of the proceeding : 8OdK/256/2019S105
contact : tel : +421254131997, e mail : akblaha@gmail.com
2, Podľa §166a ods. 1 ZKR sa v konkurze uplatňujú prihláškou 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 ZKR), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
2, According to Section 166a (1) BRA in bankruptcy the claims which are alleged via application are as follows:
a) claim that was established before the calendar month in which the bankruptcy was declared or in which the
protection from creditors has been provided,
b) a future claim of a warrantor, co-obligor or another person, whose claim against the debtor will be established,
if this person will perform obligation, which was established before the decisive day,
c) if the claim is established regarding the termination of the contract or the withdrawal of the contract (§ 167d
BRA), if it involves a contract concluded before the declaration of the bankruptcy
3, Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu 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.
3, The claim needs to be sent in one original to the trustee within 45 days from declaring the bankruptcy. In case
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 Business Journal with stating the creditor and the registered sum.
4, Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak sa zabezpečená
pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej
pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva.
4, 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. If the assured claim is not
registered in the bankruptcy, the assured creditor is obliged to settle the claim just from the subject of the secured
right.
5, Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
5, 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.
6, Náležitosti prihlášky :
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
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a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka,
Martin Meszároš, narodený 27.7.1978, trvale bytom Ambroseho 2468/3, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis.
6, The application requirements:
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 debtor,
Martin Meszároš, born on 27th 7. 1978, address Ambroseho 2468/3, 851 02 Bratislava, Slovak republic
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.
7, 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 .
7, For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right. 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.
8, Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
8, 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.
9, 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).
9, 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).
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10, K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
10, To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy. (§ 29 sec. 6 BRA).
11, Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
11, 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).
Vzory tlačív sú dostupné na webovom sídle MR SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní
a formuláre.
The templates are available on the web page of Ministry of Justice of the Slovak Republic www.justice.gov.sk in
part „praktické informácie, vzory podaní a formuláre“
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/ 2015/848
zo dňa 20.05.2015 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 Parliament and the Council 2015/848 dated 20th of
May 2015 on insolvency proceedings.
JUDr. Bohumír Bláha, správca

K072636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Tkáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lachova 39, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/5/2018 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/5/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

III. ponukové konanie na predaj súboru majetku

JUDr. Adam Puškár – správca, Karpatská 5, 811 05 Bratislava, správca dlžníka: Miroslava Tkáčová, nar.
12.10.1979, trvale bytom Lachova 39, 851 03 Bratislava, pod číslom konania 8OdK/5/2018 S1705 vyhlasuje v
zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
III. kolo ponukového konania na predaj súboru majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 55/2018 zo
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dňa 19.03.2018.

Hnuteľný majetok
Súpisová položka majetku č.
1

popis hnuteľného majetku
mobilný telefón 7230

značka stav
Nokia opotrebovaná

Výrobné číslo
661URM604

rok výroby farba Súpisová hodnota
2011
šedá 35,- €

bez určenia minimálnej kúpnej ceny, t.j. za najvyššiu ponuku a za nasledovných podmienok:

1.
Návrhy na odkúpenie súboru majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Adam Puškár –
správca, Karpatská 5, 811 05 Bratislava, v zapečatenej obálke s označením “ponukové konanie – 8OdK/5/2018
S1705 – NEOTVÁRAŤ“ s termínom doručenia najneskôr do 15 dní od dňa zverejnenia tohto oznamu v OV. Návrh
musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku s uvedením čísla položky v súpise všeobecnej podstaty
a navrhovanú cenu. Predložený návrh musí ďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko pri fyzických osobách,
resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30
dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník konania tiež písomný
súhlas s podmienkami ponukového konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nemusí správca
prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť.
Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
2.
Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
3.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu SK26 0900 0000 0050 5239 1587. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady. Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca do 10
pracovných dní otváranie obálok so záväznými ponukami. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému
záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha.
4.
Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súboru majetku.
5.
Ak sa záujemca dostane do omeškania s uzavretím kúpnej zmluvy resp. ju odmietne uzavrieť, má správca nárok
na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 1.000,- eur.“
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_________________
JUDr. Adam Puškár
správca

K072637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomovič Erich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestný úrad Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/241/2018 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/241/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie M. Benku 9, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S1441, ako
správca úpadcu Erich Tomovič, nar.: 27.07.1964, trvale bytom: Miestny úrad Bratislava - Ružinov, Mierová 21,
827 05 Bratislava, (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len„ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata
preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.
V Bratislave, dňa 15.08.2019
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K072638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollár René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súmračná 3260 / 21, 821 02 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/31/2019 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/31/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania na predaj majetku úpadcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca úpadcu René Kollár, nar.: 10.05.1993, trvale bytom Súmračná 3260/21, 821
02 Bratislava (ďalej len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
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a reštrukturalizácii ponúka v I. kole ponukového konania na predaj nasledovný majetok vo vlastníctve Úpadcu:

·

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Popis: obchodný podiel – 100 %
Obchodné meno: DANMAR TRACTORS, s.r.o.
Sídlo: Bratská 1741/10
IČO: 45 681 759
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 66837/B
Súpisová hodnota majetku: 7.000,- Eur

I. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·
·
·
·
·

majetok bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude do 12 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, do 14:00 hod. posledného dňa lehoty;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 100,- EUR, pričom záloha musí byť
pripísaná v prospech účtu Úpadcu najneskôr v deň, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk;
doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, pričom záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy;
v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech podstaty Úpadcu;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: Námestie M. Benku 9, 811 07
Bratislava;
výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno e-mailom na adrese: judr.radoslav.hajduch@gmail.com.
Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch, Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava s označením: “Ponukové konanie
KONKURZ 37OdK/31/2019 – neotvárať.“
Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Bratislave, dňa 15.08.2019
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca
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K072639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Eganovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 1652/30, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Karol Haťapka
Sídlo správcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/200/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/200/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Karol Haťapka, správca dlžníka: Božena Eganovičová, nar. 25.09.1960, bytom Osuského 1652/30, 851 03
Bratislava, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Drieňová 34,
821 02 Bratislava, v úradných hodinách pondelok-štvrtok od 08:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 17:00 hod. a v piatok
od 08:00 - 14:00 hod. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
karol.hatapka@akhatapka.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 903 992 509.

K072640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eganovičová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 1652/30, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Karol Haťapka
Sídlo správcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/200/2019 S233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/200/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(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’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
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(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(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»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca úpadcu: Božena Eganovičová,
nar. 25.09.1960, bytom Osuského 1652/30, 851 03 Bratislava (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/200/2019 zo dňa 10.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the Božena Eganovičová, date of birth 25.09.1960, domicile Osuského 1652/30, 851 03
Bratislava, hereinafter only „the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District
Court Bratislava I, No. 37OdK/200/2019 dated on 10th of July 2019, bankruptcy was declared on the
Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 140/2019 dňa
23.07.2019. Dňom 24.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Bratislava I was published on 23rd of July 2019. Bankruptcy was
declared on 24th of 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 (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
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publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring
the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims
and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan 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 credotors (§ 29 ods. 9 a 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
other person as the bankrupt, af i tis assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied un the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the
property, which ensures his claim.

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Karol Haťapka, so sídlom kancelárie Drieňová 34,
821 02 Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. 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).
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6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – Mgr. Karol Haťapka, offices
Drieňová 34, 821 02 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional safisfaction of
the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the
generaly property, whose aim to put together was published in the Commerial report after the delivery of
the application to be truste. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sucho f the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

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

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

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

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

14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.
5. 2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
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17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 - 55 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5.
2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 53 - 55 of the Council
regulation /EC/ No. 2015/848 dated 20th May 2015.

V Bratislave dňa 07.08.2019, Mgr. Karol Haťapka, správca/bankruptcy trustee

K072641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dolinský Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Most pri Bratislave 701, 900 46 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Karol Haťapka
Sídlo správcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/309/2018 S233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/309/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Karol Haťapka, správca dlžníka: Ján Dolinský, nar. 23.08.1973, trvale bytom Most pri Bratislave 701, 900 46
Most pri Bratislave, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava, v úradných hodinách pondelok-štvrtok od 08:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 17:00
hod. a v piatok od 08:00 - 14:00 hod. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom emailu: karol.hatapka@akhatapka.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 903 992 509.

K072642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dolinský Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Most pri Bratislave 701, 900 46 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Karol Haťapka
Sídlo správcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/309/2018 S233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/309/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
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(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(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»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca úpadcu: Ján Dolinský, nar.
23.08.1973, trvale bytom Most pri Bratislave 701, 900 46 Most pri Bratislave (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/309/2018 zo dňa 05.09.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the Ján Dolinský, date of birth 23.08.1973, domicile Most pri Bratislave 701, 900 46 Most pri
Bratislave, hereinafter only „the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District
Court Bratislava I, No. 37OdK/309/2018 dated on 5th of September 2018, bankruptcy was declared on the
Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 182/2018 dňa
20.09.2018. Dňom 21.09.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Bratislava I was published on 20th of September 2018. Bankruptcy
was declared on 21st of September 2018.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring
the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims
and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan 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 credotors (§ 29 ods. 9 a 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
other person as the bankrupt, af i tis assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied un the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the
property, which ensures his claim.

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Karol Haťapka, so sídlom kancelárie Drieňová 34,
821 02 Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. 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).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – Mgr. Karol Haťapka, offices
Drieňová 34, 821 02 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional safisfaction of
the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the
generaly property, whose aim to put together was published in the Commerial report after the delivery of
the application to be truste. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
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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 sucho f the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

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

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

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

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

14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.
5. 2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 - 55 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5.
2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 53 - 55 of the Council
regulation /EC/ No. 2015/848 dated 20th May 2015.

V Bratislave dňa 27.09.2018, Mgr. Karol Haťapka, bankruptcy trustee

K072643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szendrey Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Junácka 1, 832 91 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Karol Haťapka
Sídlo správcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/59/2019 S233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/59/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Karol Haťapka, správca dlžníka: Ján Szendrey, nar. 06.02.1985, trvale bytom Miestny úrad Bratislava III,
Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Drieňová 34, 821 02 Bratislava, v úradných hodinách pondelok-štvrtok od 08:00 - 12:00 hod.
a od 13:00 - 17:00 hod. a v piatok od 08:00 - 14:00 hod. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred
prostredníctvom e-mailu: karol.hatapka@akhatapka.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 903 992 509.

K072644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szendrey Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Junácka 1, 832 91 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Karol Haťapka
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Sídlo správcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/59/2019 S233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/59/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(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’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(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»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca úpadcu: Ján Szendrey, nar.
06.02.1985, trvale bytom Miestny úrad Bratislava III, Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava (ďalej len
„úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/59/2019 zo dňa 05.03.2019
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
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trustee of the Ján Szendrey, date of birth 06.02.1985, domicile Miestny úrad Bratislava III, Nové Mesto,
Junácka 1, 832 91 Bratislava, hereinafter only „the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution
of the District Court Bratislava I, No. 37OdK/59/2019 dated on 5th of March 2019, bankruptcy was declared
on the Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 54/2019 dňa
18.03.2019. Dňom 19.03.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Bratislava I was published on 18th of March 2019. Bankruptcy was
declared on 19th of March 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 „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring
the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims
and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
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4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan 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 credotors (§ 29 ods. 9 a 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
other person as the bankrupt, af i tis assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied un the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the
property, which ensures his claim.

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Karol Haťapka, so sídlom kancelárie Drieňová 34,
821 02 Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. 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).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – Mgr. Karol Haťapka, offices
Drieňová 34, 821 02 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional safisfaction of
the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the
generaly property, whose aim to put together was published in the Commerial report after the delivery of
the application to be truste. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sucho f the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

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

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

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

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

14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.
5. 2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 - 55 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5.
2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 53 - 55 of the Council
regulation /EC/ No. 2015/848 dated 20th May 2015.

V Bratislave dňa 17.04.2019, Mgr. Karol Haťapka, správca/bankruptcy

K072645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turčan Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Karol Haťapka
Sídlo správcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/404/2018 S233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/404/2018
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8OdK/404/2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Karol Haťapka, správca dlžníka: Ján Turčan, nar. 30.06.1963, bytom Námestie sv. Františka 8, 842 62
Bratislava, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Drieňová 34,
821 02 Bratislava, v úradných hodinách pondelok-štvrtok od 08:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 17:00 hod. a v piatok
od 08:00 - 14:00 hod. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
karol.hatapka@akhatapka.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 903 992 509.

K072646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turčan Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Karol Haťapka
Sídlo správcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/404/2018 S233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/404/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(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’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(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»
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(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca úpadcu: Ján Turčan, nar.
30.06.1963, bytom Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8OdK/404/2018 zo dňa 05.11.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the Ján Turčan, date of birth 30.06.1963, domicile Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava,
hereinafter only „the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court
Bratislava I, No. 8OdK/404/2018 dated on 5th of November 2018, bankruptcy was declared on the
Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 225/2018 dňa
22.11.2018. Dňom 23.11.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Bratislava I was published on 22nd of November 2018. Bankruptcy
was declared on 23rd of November 2018.

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 „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring
the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims
and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan 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 credotors (§ 29 ods. 9 a 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
other person as the bankrupt, af i tis assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied un the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the
property, which ensures his claim.

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Karol Haťapka, so sídlom kancelárie Drieňová 34,
821 02 Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. 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).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – Mgr. Karol Haťapka, offices
Drieňová 34, 821 02 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).
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7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional safisfaction of
the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the
generaly property, whose aim to put together was published in the Commerial report after the delivery of
the application to be truste. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sucho f the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

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

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

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

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

14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.
5. 2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 - 55 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5.
2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 53 - 55 of the Council
regulation /EC/ No. 2015/848 dated 20th May 2015.
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K072647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Začka Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pečnianska 1201 / 29, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Karol Haťapka
Sídlo správcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/28/2019 S233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/28/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Karol Haťapka, správca dlžníka: Juraj_Začka, nar. 02.05.1960, bytom Pečnianska 29, 851 01 Bratislava,
oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Drieňová 34, 821 02
Bratislava, v úradných hodinách pondelok-štvrtok od 08:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 17:00 hod. a v piatok od
08:00 - 14:00 hod. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
karol.hatapka@akhatapka.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 903 992 509.

K072648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Začka Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pečnianska 1201 / 29, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Karol Haťapka
Sídlo správcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/28/2019 S233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/28/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(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’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
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(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(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»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca úpadcu: Juraj_Začka, nar.
02.05.1960, bytom Pečnianska 29, 851 01 Bratislava (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I, sp. zn. 8OdK/28/2019 zo dňa 05.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the Juraj_Začka, date of birth 02.05.1960, domicile Pečnianska_29, 851 01_Bratislava,
hereinafter only „the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court
Bratislava I, No. 8OdK/28/2019 dated on 5th of February 2019, bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 30/2019 dňa
12.02.2019. Dňom 13.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Bratislava I was published on 12th of February 2019. Bankruptcy was
declared on 13th of February 2018.

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 „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
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decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring
the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims
and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan 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 credotors (§ 29 ods. 9 a 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
other person as the bankrupt, af i tis assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied un the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the
property, which ensures his claim.

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Karol Haťapka, so sídlom kancelárie Drieňová 34,
821 02 Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. 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).
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6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – Mgr. Karol Haťapka, offices
Drieňová 34, 821 02 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional safisfaction of
the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the
generaly property, whose aim to put together was published in the Commerial report after the delivery of
the application to be truste. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sucho f the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

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

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

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

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

14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.
5. 2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
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17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 - 55 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5.
2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 53 - 55 of the Council
regulation /EC/ No. 2015/848 dated 20th May 2015.

V Bratislave dňa 07.03.2019, Mgr. Karol Haťapka, správca/bankruptcy trustee

K072649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanka Simon
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 1862/46, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Karol Haťapka
Sídlo správcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/157/2019 S233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/157/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Karol Haťapka, správca dlžníka: Simon Štefanka, nar. 07.11.1969, bytom Osuského 1862/46, 851 03
Bratislava, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Drieňová 34,
821 02 Bratislava, v úradných hodinách pondelok-štvrtok od 08:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 17:00 hod. a v piatok
od 08:00 - 14:00 hod. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
karol.hatapka@akhatapka.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 903 992 509.

K072650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanka Simon
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 1862/46, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Karol Haťapka
Sídlo správcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/157/2019 S233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/157/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
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(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. 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’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(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»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca úpadcu: Simon Štefanka, nar.
07.11.1969, bytom Osuského 1862/46, 851 03 Bratislava (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8OdK/157/2019 zo dňa 29.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the Simon Štefanka, date of birth 07.11.1969, domicile Osuského 1862/46, 851 03 Bratislava,
hereinafter only „the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court
Bratislava I, No. 8OdK/157/2019 dated on 29th of May 2019, bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 108/2019 dňa
06.06.2019. Dňom 07.06.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Bratislava I was published on 06th of June 2019. Bankruptcy was
declared on 7th of June 2019.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring
the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims
and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan 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 credotors (§ 29 ods. 9 a 10 BRA).
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5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
other person as the bankrupt, af i tis assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied un the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the
property, which ensures his claim.

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Karol Haťapka, so sídlom kancelárie Drieňová 34,
821 02 Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. 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).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – Mgr. Karol Haťapka, offices
Drieňová 34, 821 02 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional safisfaction of
the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the
generaly property, whose aim to put together was published in the Commerial report after the delivery of
the application to be truste. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
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webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sucho f the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

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

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

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

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

14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.
5. 2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 - 55 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5.
2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 53 - 55 of the Council
regulation /EC/ No. 2015/848 dated 20th May 2015.

V Bratislave dňa 07.08.2019, Mgr. Karol Haťapka, správca/bankruptcy trustee

K072651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gjabel Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 525 / 92, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Karol Haťapka
Sídlo správcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/115/2019 S233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/115/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Karol Haťapka, správca dlžníka: Stanislav Gjabel, nar. 29.07.1959, bytom Robotnícka 525/92, 900 66
Vysoká pri Morave, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava, v úradných hodinách pondelok-štvrtok od 08:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 17:00
hod. a v piatok od 08:00 - 14:00 hod. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom emailu: karol.hatapka@akhatapka.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 903 992 509.

K072652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prvá metropolitná, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kladnianska 20, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 961 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
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Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
JUDr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Prvá metropolitná, s.r.o., sídlom: Kladnianska 20, 821
05 Bratislava, IČO: 35 961 341 (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Bratislava I, č. k. 8K/50/2014, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená
prihláška pohľadávky veriteľa: SiteINVEST s.r.o., IČO: 36 845 701, so sídlom: Hlavná 70, 900 31 Stupava.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Uznesenie OS BA I, sp.zn. 33Cb/85/2016 zo dňa 08.04.2019 – náhrada trov
konania vo výške 3.011,59 €.
Na základe uvedeného si veriteľ prihlasuje po základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pohľadávku vo výške
3.168,75 EUR (istina vo výške 3.011,59 EUR a náklady z uplatnenia vo výške 157,16 EUR). Celková prihlásená
suma: 3.168,75 EUR, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Marek Piršel, správca

K072653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gjabel Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 525 / 92, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Karol Haťapka
Sídlo správcu:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/115/2019 S233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/115/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(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»
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(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(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»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca úpadcu: Stanislav Gjabel, nar.
29.07.1959, bytom Robotnícka 525/92, 900 66 Vysoká pri Morave (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8OdK/115/2019-12 zo dňa 12.04.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the Stanislav Gjabel, date of birth 29.07.1959, domicile Robotnícka 525/92, 900 66 Vysoká pri
Morave, hereinafter only „the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court
Bratislava I, No. 8OdK/115/2019-12 dated on 12th of April 2019, bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 90/2019 dňa
13.05.2019. Dňom 14.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Bratislava I was published on 13th of May 2019. Bankruptcy was
declared on 14th of May 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 „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
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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 § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring
the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims
and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan 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 credotors (§ 29 ods. 9 a 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
other person as the bankrupt, af i tis assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied un the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the
property, which ensures his claim.
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6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Karol Haťapka, so sídlom kancelárie Drieňová 34,
821 02 Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. 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).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – Mgr. Karol Haťapka, offices
Drieňová 34, 821 02 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional safisfaction of
the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the
generaly property, whose aim to put together was published in the Commerial report after the delivery of
the application to be truste. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sucho f the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

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

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

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

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

14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. 2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 - 55 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5.
2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 53 - 55 of the Council
regulation /EC/ No. 2015/848 dated 20th May 2015.

V Bratislave dňa 07.08.2019, Mgr. Karol Haťapka, správca/bankruptcy trustee

K072654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Lamoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malacky _, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/248/2019_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/248/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Forgáč, správca dlžníka: Michal Lamoš, dátum narodenia: 10.07.1982, Malacky 901 01 Malacky,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Zámocká 14, 811 01
Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 hod. do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť
na tel. č.: 0904 801 748 alebo prostredníctvom mailu: peter.forgac@noskopartners.eu
Mgr. Peter Forgáč, správca

K072655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Tatiana Zúriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 14, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/482/2018 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/482/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznámenie o ukončení konkurzu
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Ing. Tomáš Antonič, správca dlžníka: Mgr. Tatiana Zúriková, nar. 24.02.1959, bytom Lietavská 14, 851 06
Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8OdK/482/2018 týmto oznamuje,
že v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZKR“), konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka: Mgr. Tatiana Zúriková, nar. 24.02.1959, bytom Lietavská 14, 851 06 Bratislava končí po splnení
rozvrhu výťažku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Tomáš Antonič
Správca konkurznej podstaty

K072656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikola Rambousková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Horova 20, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/106/2019 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/106/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Tomáš Antonič, správca dlžníka: Nikola Rambousková, P. Horova 20, 841 08 Bratislava, nar.: 28.09.1981
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, k č. k. 8OdK/106/2019, týmto oznamuje, že
v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že
konkurz na majetok dlžníka Nikola Rambousková, P. Horova 20, 841 08 Bratislava, nar.: 28.09.1981, sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Ing. Tomáš Antonič
Správca konkurznej podstaty

K072657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Billa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/80/2019 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/80/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Miroslav Kapolka, správca dlžníka: Emil Billa, Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava, narodený:
26.05.1968 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, k č. k. 8OdK/80/2019, týmto
oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto
oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Emil Billa, Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava, narodený:
26.05.1968 sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Ing. Miroslav Kapolka
Správca konkurznej podstaty

K072658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Bystrická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakova 3100/10, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/119/2019 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/119/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Miroslav Kapolka, správca dlžníka: Emília Bystrická, nar. 18.07.1964, trvale bytom Beniakova 3100/10,
841 05 Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, k č. k. 37OdK/119/2019, týmto
oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto
oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Emília Bystrická, nar. 18.07.1964, trvale bytom Beniakova 3100/10,
841 05 Bratislava, sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
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zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Ing. Miroslav Kapolka
Správca konkurznej podstaty

K072659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Farkaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava, Kutlíková 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/132/2019 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/132/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: František Farkaš, nar. 09.08.1985, trvale bytom Miestny úrad
Bratislava, Kutlíková 17, 852 12 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 37OdK/132/2019, týmto oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci
konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka František Farkaš, nar. 09.08.1985, trvale
bytom Miestny úrad Bratislava, Kutlíková 17, 852 12 Bratislava sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K072660
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
aj len „ZKR“), konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Pavol Jamrich, nar.: 12.03.1987, trvale bytom Miestny
úrad Bratislava - Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava sa končí, nakoľko konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
1st restructuring, k.s., správca.

K072661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mundi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 5107/11, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1973
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/129/2019 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/129/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
1st restructuring, k. s., správca dlžníka: Vladimír Mundi, nar. 22.11.1973, Dudvážska 5107/11, 821 07
Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8OdK/129/2019, týmto
oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto
oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Vladimír Mundi, nar. 22.11.1973, Dudvážska 5107/11, 821 07
Bratislava sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
1st restructuring, k. s., správca.

K072662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Osvaldová Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belopotockého 3058 / 1, 811 05 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1967

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/126/2017 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/126/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie podľa § 167u o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty.
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 11.12.2017 sp. zn. 37OdK/126/2017 som bol ustanovený za
konkurzného správcu dlžníkovi: Lýdia Osvaldová, Belopotockého 3058/1, 811 05 Bratislava (ďalej len „dlžník“).
Oznam bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 20.12.2017, OV 242/2017 pod poradovým číslom K046116.
Na základe ust. §-u 167u ods. 1 ZKR týmto oznamujem svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia
majetku konkurznej podstaty. Súčasne uvádzam že neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh
výťažku dotknutý. Podľa § 167l ods. 1 ZKR má veriteľ právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V Bratislave, dňa 15.08.2019
Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K072663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kolmos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školské námestie 1, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/37/2018 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/37/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
1.kolo ponukového konania
JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: Martin Kolmos, nar. 23.05.1979, trvale bytom Školské námestie
1, 906 38 Rohožník, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8OdK/37/2018, týmto
vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167q ods. 1, v nadväznosti na ustanovenie § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) Ponukové konanie –
1. Kolo na predaj pohľadávok dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Pohľadávky dlžníka podliehajúce konkurzu, ktoré sú predmetom Ponukového konania boli zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 128/2019 dňa 04.07.2019.
Číslo súpisovej Typ súpisovej
Podielové
položky
položky
Dlžník
Právny dôvod vzniku pohľadávky
spoluvlastníctvo
majetku
majetku
Ľudovít
Polakovič, Nárok na náhradu škody priznaný
Peňažná
Plavecký Štvrtok č. 677, právoplatným Rozsudkom Okresného súdu
2
1/1
pohľadávka
900
68
Plavecký Malacky zo dňa 09.01.2017, právoplatné
Štvrtok
dňa 09.01.2017
Nárok na náhradu škody priznaný
Ivan Oláhč, Plavecký
Peňažná
právoplatným Rozsudkom Okresného súdu

Súpisová
hodnota
majetku
1 148,00 €
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právoplatným Rozsudkom Okresného súdu
Štvrtok č. 669, 900 68
1/1
Malacky zo dňa 09.01.2017, právoplatné
Plavecký Štvrtok
dňa 09.01.2017

1 148,00 €

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 – Peňažná pohľadávka“ na adresu JUDr. Alexandra Molnárová, Kominárska 2,4,
831 04 Bratislava.
5. Ponuka musí obsahovať identifikáciu pohľadávky, výšku ponúkanej odplaty za predaj peňažnej
pohľadávky, 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 č. SK82 1100 0000 0029 3800 3025 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.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca

K072664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Lakatošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Z. Kodálya č. 42, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/263/2019 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/263/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Stanislav Volár, správca dlžníka Marta Lakatošová, nar. 11.06.1977, bytom 924 01 Galanta - Z.Kodálya č.
42 týmto oznamuje veriteľom a oprávneným osobám, že:
a) môžu nahliadať do správcovského spisu a sú oprávnení požadovať za úhradu vecných nákladov od správcu
správcom podpísaný výpis zo správcovského spisu na adrese Kancelárie správcu Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany v úradných hodinách - pondelok až piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. a to
v čase, keď je podateľňa Kancelárie správcu dostupná na doručovanie písomností. Žiadosti o zapísanie do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poradovníka žiadateľov a tiež o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese správcu alebo telefonicky na tel.č.: 033/77 33 751, príp. na e-maile: s.volar@v-invest.sk.
b)
v súlade s ust. čl. 40 Nariadenia Rady ES č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, všetci známi veritelia úpadcu,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských krajinách EÚ, sú
súčasne touto cestou informovaní o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Marta Lakatošová, nar. 11.06.1977,
bytom 924 01 Galanta - Z.Kodálya č. 42 .
c)
svoje nároky - pohľadávky si môžu prihlásiť v zákonnej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu v súlade
s príslušnými ustanoveniami zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
V Piešťanoch dňa 14.08.2019
JUDr. Stanislav Volár, správca

K072665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lavó Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 944, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/264/2019 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/264/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu Alexander Lavó, narodený 23.10.1974, trvale bytom 925 84 Vlčany, v
zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, oznamujem účastníkom konkurzného
konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Paulínska 24, 917 01
Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:30 hod. do 11:30 hod a od 12:30 hod do 15:30 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu, alebo je
možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0902 898 985.

K072666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Janíčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Macov 93, 930 32 Macov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/268/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/268/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Anna Jaičková, nar. 05.02.1965 trvale bytom 930 32 Macov 93, zast.
Centrum právnej pomoci- kancelária Bratislava, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava týmto oznamuje všetkým
účastníkom konkurzného konania, že podateľňa správcovskej kancelárie na ulici Vajslova 11, 917 01 Trnava je
verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadanie do správcovského spisu v
pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, emailom na
spravca@michalicka.sk alebo telefonicky na tel.: 033 3702 120.
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JUDr. Miroslav Michalička, správca

K072667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Sokolovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko 461/18, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/143/2019 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/143/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka: Zuzana Sokolovičová, dátum narodenia: 01.07.1962, trvale bytom:
Sídlisko 461/18, 919 30 Jaslovská Bohunice (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZoKR“) nezistil žiaden majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K072668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mozolák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. A. Beňovského 394/75C, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/46/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/46/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Miroslav
Mozolák, nar.: 14.11.1975, bytom M.A.Beňovského 394/75C, 922 03 Vrbové (ďalej len ,,Úpadca“),
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 36K/46/2016, týmto v zmysle ustanovenia §
76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov dopĺňam súpis všeobecnej
podstaty o nasledovné súpisové zložky:
Číslo súpisovej zložky

4

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

416

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

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

Deň vydania: 20.08.2019
Peňažná pohľadávka
412,68
412,68

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

1/1
09.05.2017, preplatok na
fyzickej osoby za rok 2016

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Dlžník (meno,priezvisko/názov/bydlisko
sídlo/nar./IČO)
Suma (istina + príslušenstvo)

dani

z príjmov

Daňový úrad Trnava – pobočka Piešťany,
Záborského 40, 921 01 Piešťany
412,68
preplatok na dani z príjmov fyzickej osoby za
rok 2016

Právny dôvod vzniku (č. faktúry)

JUDr. Marek Piršel, správca

K072669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holzhäuer Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 697, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 665 193
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2010 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2010
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Miroslav Michalička správca úpadcu Holzhäuer Slovakia, s.r.o., Štefánikova 697, 905 01 Senica, IČO: 36
665 193, týmto vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu súpisové zložky majetku:
- Kompresor KSV, č. zápisu 8
- Vysokozdvižný vozík YALE typ VEB 3280 N, č. zápisu 10
- Kotol na piliny HAMECH+ zásobnik, č. zápisu 21
Dôvodom pre vylúčenie súpisových zložiek majetku je postup podľa ustanovenia § 81 ZKR s poukazaním na
rozsudok Okresného súdu Trnava č.k. 25Cbi/11/2016-98 dňa 23.06.2017 o vylúčení majetku z konkurznej postáty
úpadcu Holzhäuer Slovakia s.r.o. hnuteľných veci. Dňa 25.09.2018 Krajský súd v Trnave ako odvolací súd
rozsudkom sp.zn. 21CoKR/8/2017-137 potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie.

JUDr. Miroslav Michalička správca úpadcu Holzhäuer Slovakia, s.r.o., Štefánikova 697, 905 01 Senica, IČO: 36
665 193, týmto vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu súpisovú zložku majetku:
- Penažná pohľadávka vo výške 29 054,58 Eur voči Branislav Pekník č. zápisu 46
Dôvodom pre vylúčenie súpisových zložiek majetku je postup podľa ustanovenia § 81 ZKR s poukazaním na
rozsudok Okresného súdu Trnava č.k. 1Cb/136/2012-78 dňa 21.08.2013 o zapltení 29 054,58 Eur s prísl.
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Deň vydania: 20.08.2019

JUDr. Miroslav Michalička správca úpadcu Holzhäuer Slovakia, s.r.o., Štefánikova 697, 905 01 Senica, IČO: 36
665 193, týmto vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu súpisovú zložku majetku:
- Penažná pohľadávka vo výške 1 615,10 Eur voči Borsoková Vladimíra č. zápisu 62
Dôvodom pre vylúčenie súpisových zložiek majetku je postup podľa ustanovenia § 81 ZKR s poukazaním na
rozsudok Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom č.k. 1Cpr/1/2013-47 dňa 26.09.2013 o zapltení 1 615,10 Eur s
prísl.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K072670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antalová Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajský Klátov 432, 930 21 Dunajský Klátov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/105/2019 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/105/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por.
č.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hodnota
Deň zapísania Dôvod zapísania do
jednotl. veci
do súpisu
súpisu
(€)
spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/192 na pozemku registra E č. 417/1 o
podielové
výmere 13236 m2, druh pozemku: orná pôda, nachádzajúcom sa v katastrálnom 37,30
15.8.2019
spoluvlastníctvo
území Heďbeneéte, obec Kútniky, okres Dunajská Streda, zapísanom na LV č. 880
úpadcu
spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/192 na pozemku registra E č. 417/2 o
podielové
výmere 6618 m2, druh pozemku: orná pôda, nachádzajúcom sa v katastrálnom
18,65
15.8.2019
spoluvlastníctvo
území Heďbeneéte, obec Kútniky, okres Dunajská Streda, zapísanom na LV č. 880
úpadcu
spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/32 na pozemku registra E č. 195/2 o
podielové
výmere 1780 m2, druh pozemku: orná pôda, nachádzajúcom sa v katastrálnom
30,09
15.8.2019
spoluvlastníctvo
území Heďbeneéte, obec Kútniky, okres Dunajská Streda, zapísanom na LV č.
úpadcu
1031
spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/32 na pozemku registra E č. 195/4 o
podielové
výmere 1497 m2, druh pozemku: orná pôda, nachádzajúcom sa v katastrálnom
25,31
15.8.2019
spoluvlastníctvo
území Heďbeneéte, obec Kútniky, okres Dunajská Streda, zapísanom na LV č.
úpadcu
1031
spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/32 na pozemku registra E č. 230/202 o
podielové
výmere 2676 m2, druh pozemku: orná pôda, nachádzajúcom sa v katastrálnom
45,24
15.8.2019
spoluvlastníctvo
území Heďbeneéte, obec Kútniky, okres Dunajská Streda, zapísanom na LV č.
úpadcu
1031
spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/32 na pozemku registra E č. 231/202 o
podielové
výmere 947 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, nachádzajúcom sa v
6,55
15.8.2019
spoluvlastníctvo
katastrálnom území Heďbeneéte, obec Kútniky, okres Dunajská Streda, zapísanom
úpadcu
na LV č. 1031
spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/32 na pozemku registra E č. 231/602 o
podielové
výmere 481 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, nachádzajúcom sa v
3,33
15.8.2019
spoluvlastníctvo
katastrálnom území Heďbeneéte, obec Kútniky, okres Dunajská Streda, zapísanom
úpadcu
na LV č. 1031
spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/64 na pozemku registra E č. 195/1 o
podielové
výmere 1766 m2, druh pozemku: orná pôda, nachádzajúcom sa v katastrálnom
14,93
15.8.2019
spoluvlastníctvo
území Heďbeneéte, obec Kútniky, okres Dunajská Streda, zapísanom na LV č. 822
úpadcu
spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/64 na pozemku registra E č. 195/3 o
podielové
výmere 1507 m2, druh pozemku: orná pôda, nachádzajúcom sa v katastrálnom
12,74
15.8.2019
spoluvlastníctvo
území Heďbeneéte, obec Kútniky, okres Dunajská Streda, zapísanom na LV č. 822
úpadcu
spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/64 na pozemku registra E č. 230/211 o
podielové
výmere 1262 m2, druh pozemku: orná pôda, nachádzajúcom sa v katastrálnom
10,67
15.8.2019
spoluvlastníctvo
území Heďbeneéte, obec Kútniky, okres Dunajská Streda, zapísanom na LV č. 822
úpadcu
Popis
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spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/64 na pozemku registra E č. 231/211 o
výmere 622 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, nachádzajúcom sa v
katastrálnom území Heďbeneéte, obec Kútniky, okres Dunajská Streda, zapísanom
na LV č. 822
spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/64 na pozemku registra E č. 231/611 o
výmere 118 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, nachádzajúcom sa v
katastrálnom území Heďbeneéte, obec Kútniky, okres Dunajská Streda, zapísanom
na LV č. 822
spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/64 na pozemku registra E č. 364/2 o
výmere 1863 m2, druh pozemku: orná pôda, nachádzajúcom sa v katastrálnom
území Heďbeneéte, obec Kútniky, okres Dunajská Streda, zapísanom na LV č. 822
spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/64 na pozemku registra E č. 365/2 o
výmere 3683 m2, druh pozemku: orná pôda, nachádzajúcom sa v katastrálnom
území Heďbeneéte, obec Kútniky, okres Dunajská Streda, zapísanom na LV č. 822

Deň vydania: 20.08.2019

2,15

15.8.2019

podielové
spoluvlastníctvo
úpadcu

0,41

15.8.2019

podielové
spoluvlastníctvo
úpadcu

15,75

15.8.2019

31,13

15.8.2019

podielové
spoluvlastníctvo
úpadcu
podielové
spoluvlastníctvo
úpadcu

K072671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Opalek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 6604/10, 919 34 Biely Kostol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1952
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/33/2012 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/33/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Ján Opalek, nar.: 16.05.1952, Viničná 6604/10, 919 34 Biely Kostol, vedenej na
Okresnom súde Trnava, sp.zn.: 25K/33/2012, správca úpadcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so
sídlom Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669 415, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „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 konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie (§ 96 ods. 3 ZKR):
Veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu,
alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu
určenom správcom.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate možno dohodnúť mailom na:
j.paskova@bankruptcy.sk.
V Bratislave, dňa 15.08.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K072672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Šimon
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 758/1, 908 01 Kúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
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Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/248/2019 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/248/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marián Jelinek, správca dlžníka Ľuboš Šimon, nar. 29.09.1971, trvale bytom Továrenská 758/1, 908 01 Kúty
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu každý pracovný deň od 8:30 hod. do 14:30 hod v kancelárii správcu na adrese Čilistovská
12, 931 01 Šamorín po predchádzajúcom dohodnutí termínu na nahliadnutie do spisu. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú emailom na: jelinekmarian@gmail.com, alebo
telefonicky na 0905 409 848.
Ing. Marián Jelinek, správca

K072673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meile Elektrotechnik, k.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 1097/11, 925 53 Pata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 979 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2019 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Titl.
Tornado Systems GmbH
Einsteinufer 57,
105 87 Berlin
Germany

číslo konania

Naša značka

Vybavuje

Šaľa

36K/6/2019

36K/6/2019 S1869

JUDr. Mgr. Baran

14.08.2019

Vec
Oznámenie o popretí prihlásenej pohľadávky
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 21.05.2019, sp. zn. 36K/6/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Meile Elektrotechnik, k.s., so sídlom Družstevná 1097/11, 925 53 Pata, IČO: 35 979 721 (ďalej len
„úpadca“), a do funkcie správcu ustanovený JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01
Šaľa, zn. správcu S1869 (ďalej len „správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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102/2019 zo dňa 29.05.2019 pod položkou K045414.
Dňa 15.07.2019 uplynula základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzného
konania úpadcu.
Prihláškou pohľadávky zo dňa 01.07.2019 s por. č. 1 si veriteľ Tornado Systems GmbH, so sídlom Einsteinufer
57, 10587 Berlín, HRB 50710 DE165533633 Nemecko (ďalej len „popretý veriteľ“) v konkurznom konaní úpadcu
uplatnil pohľadávku v celkovej prihlásenej sume 4.600,- eur (ďalej len „pohľadávka“), ktorá pohľadávka bola
v zozname pohľadávok úpadcu zapísaná pod por. č. 9/1.
Správca má za to, že pohľadávka popretého veriteľa je sporná, a z nižšie uvedených dôvodov túto popiera čo do
právneho dôvodu vzniku, výšky, vymáhateľnosti a poradia.
V zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) „Každú prihlásenú pohľadávku správca s odbornou starostlivosťou preskúma a porovná
s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom záväzkov dlžníka; správca pritom prihliadne aj na
vyjadrenia dlžníka a iných osôb v rozsahu, v akom ich možno považovať za vecne preukázané a právne
odôvodnené. Správca vykoná aj vlastné šetrenie s cieľom nestranne zistiť stav a dôvody spornosti prihlásenej
pohľadávky. Správca prihlásenú pohľadávku poprie v spornom rozsahu, len ak pri skúmaní pohľadávky zistí, že
prihlásená pohľadávka je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, zabezpečenia zabezpečovacím právom
alebo poradia zabezpečovacieho práva sporná v miere, ktorá odôvodňuje predpoklad, že veriteľ prihlásenej
pohľadávky nebude v prípade konania o určení popretej pohľadávky úspešný. Dôvodom popretia prihlásenej
pohľadávky nemôže byť len skutočnosť, že spornosť vyplýva z účtovnej dokumentácie dlžníka, vyjadrení dlžníka
alebo vyjadrení osôb, ktorých záujmy môžu byť ovplyvnené záujmami dlžníka, najmä jeho súčasných alebo
predchádzajúcich právnych, účtovných alebo daňových poradcov.“
V zmysle § 32 ods. 2 ZKR „Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej
pohľadávky písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o
pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú
orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.“
V zmysle § 32 ods. 3 písm. a) ZKR „Pohľadávku možno poprieť a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.“
V zmysle § 32 ods. 5 ZKR „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 pohľadávky 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.“
V zmysle § 32 ods. 6 ZKR „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomné oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
Prihláška pohľadávky zo dňa 01.07.2019 s por. č. 1 v zozname pohľadávok zapísaná pod por. č. 9/1:
Veriteľ: Tornado Systems GmbH, so sídlom Einsteinufer 57, 10587 Berlin, HRB 50710 DE165533633, Nemecko
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky: „open invoice claim.“
Istina: 4.600,- eur;
Úroky: Úroky z omeškania: Poplatok z omeškania: Náklady z uplatnenia: -

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma pohľadávky: 4.600,- eur;
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: A;
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: -;
Zabezpečene pohľadávky: nie je;
Podmienená pohľadávka: nie je;
Popretie:
Právny dôvod:
·

Dôvod a deň popretia prihlásenej pohľadávky, ak je pohľadávka popretá čo do právneho dôvodu:

Správca má za to, že pohľadávka popretého veriteľa je sporná, nakoľko faktúry, ktoré popretý veriteľ uviedol ako
právny dôvod vzniku pohľadávky, nie sú právnym dôvodom vzniku pohľadávky. Ide len o účtovný doklad.
Popretý veriteľ neuviedol právny dôvod vzniku pohľadávky, uviedol len, že neeviduje uhradené faktúry.
Navyše faktúry, ktoré popretý veriteľ doložil k prihláške pohľadávky nie sú podpísané popretým veriteľom ani
úpadcom.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti má správca za to, že pohľadávka popretého veriteľa je sporná v celom
prihlásenom rozsahu, nakoľko nie je zrejmý právny dôvod vzniku pohľadávky, ani existencia záväzkovo-právneho
vzťahu popretého veriteľa a úpadcu
Právny dôvod: pohľadávka popretá v celom rozsahu, čo do právneho dôvodu;
Deň popretia, čo do právneho dôvodu: 14.08.2019;
Výška:
·

Dôvod a deň popretia prihlásenej pohľadávky, ak je pohľadávka popretá čo do výšky:

Dôvod je totožný ako pri popretí právneho dôvodu vzniku pohľadávky.
Výška: pohľadávka je popretá v celom rozsahu prihlásenej celkovej sumy, t.j. 4.600 eur.
Zistená výška: 0,- eur;
Deň popretia, čo do výšky: 14.08.2019;
Vymáhateľnosť:
·

Dôvod a deň popretia prihlásenej pohľadávky, ak je pohľadávka popretá čo do vymáhateľnosti:

Dôvod je totožný ako pri popretí právneho dôvodu vzniku pohľadávky.
Vymáhateľnosť: pohľadávka popretá v celom rozsahu, čo do vymáhateľnosti;
Deň popretia, čo do vymáhateľnosti: 14.08.2019;
Poradie:
·

Dôvod a deň popretia prihlásenej pohľadávky, ak je pohľadávka popretá čo do poradia:

V prípade, ak popretý veriteľ preukáže právny dôvod vzniku pohľadávky, správca uznáva poradie - iná
pohľadávka „E“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K prihlásenému poradiu „A“ - prednostná pohľadávka z reštrukturalizačného konania, správca uvádza, že na
majetok úpadcu nebolo začaté reštrukturalizačné konanie ani nebola povolená reštrukturalizácia úpadcu, aby
domnelá pohľadávka popretého veriteľa v tomto poradí mohla vzniknúť.
Deň popretia, čo do poradia: 14.08.2019

S úctou,
.........................................
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
správca konkurznej podstaty úpadcu
Meile Elektrotechnik, k.s.

Poučenie:
V zmysle § 32 ods. 9 ZKR „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.”
V zmysle § 32 ods. 10 ZKR „Ak veriteľ pohľadávky popretej čo do poradia nepodal žalobu, platí najnižšie uznané
poradie.”
V zmysle § 32 ods. 11 ZKR „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku, na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.”
V zmysle § 32 ods. 14 ZKR „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.”
V zmysle § 32 ods. 15 ZKR „Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebula
popretá považuje za zistenú.”

K072674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Kormúth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senica 1, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/1/2018 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/1/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
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Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu Marian Kormúth, narodený 01.07.1974, trvale bytom Senica (ďalej ako
„úpadca“), v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu bol zverejneneý v Obchodnom vestníku č. OV 94/2019 dňa 17.5.2019
a tvoria ho nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1586 k.ú. Osuské, obec Osuské, okres Senica, zapísané pod
poradovým číslom spoluvlastníka 2, a to:
- parcela registra C, parcelné číslo 3553/106 o výmere 1285 m2, orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/8,
súpisová hodnota 1.375,- Eur
- parcela registra C, parcelné číslo 3553/107 o výmere 18 m2, orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/8,
súpisová hodnota 19,- Eur
- stavba - záhradkárska chata súpisné číslo 30 na parcele č. 3553/107, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/8,
súpisová hodnota 2.500,- Eur
Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1586 k.ú.
Osuské, obec Osuské, okres Senica, zapísané pod poradovým číslom spoluvlastníka 2, a to:
- parcela registra C, parcelné číslo 3553/106 o výmere 1285 m2, orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/8,
súpisová hodnota 1.375,- Eur
- parcela registra C, parcelné číslo 3553/107 o výmere 18 m2, orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/8,
súpisová hodnota 19,- Eur
- stavba - záhradkárska chata súpisné číslo 30 na parcele č. 3553/107, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/8,
súpisová hodnota 2.500,- Eur
2. Predmetom VPK nie sú predmetné nehnuteľnosti individuálne, ale speňažujú sa len spolu ako súbor majetku.
3. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Ing. Marián Jelinek, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, Slovenská republika v zalepenej obálke
opatrenej nápisom „Konkurz Marian Kormúth – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená kúpna
cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 3.894,- €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu cenu.
7. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z
príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu občianskeho
preukazu.
8. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou predmetného súboru majetku.
9. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech účtu
IBAN: SK33 1111 0000 0067 8915 3000, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: 36OdK/1/2018 a priezvisko
záujemcu.
10. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu, sa nebude prihliadať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0905 409 848 alebo na emailovej adrese jelinekmarian@gmail.com.
12. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
13. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
14. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené s prevodom
vlastníckeho práva.
15. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
Ing. Marián Jelinek, správca

K072675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peak Audio, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V.P. Tótha 30, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 146 822
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2013 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Radlinského 50, 921 01 Piešťany, v konkurznom konaní
vedenom na majetok úpadcu: Peak Audio, s.r.o. v konkurze, so sídlom V.P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 34
146 822, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov ričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje, a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu
alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu
určenom správcom.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa možno
dohodnúť mailom na adrese: info@boljesik.sk alebo telefonicky na tel. č.: 033/7628745.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca
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K072676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ševčík Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 4441 / 26, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/98/2018 S1746-30
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/98/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Jozef Ševčík, nar. 17.01.1989, Kukučínova 4441/26, 926 01 Sereď, týmto podľa ustanovenia §
167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por. č.
36

Veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s.

Adresa
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

IČO
35 776 005

Výška pohľadávky (€)
30

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 15. augusta 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K072677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tadialová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jégeho 874/9, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/557/2019 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/557/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 40OdK/557/2019 zo dňa 6.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Eva Tadialová, nar. 24.2.1971, trvale bytom Jégého ulica 874/9, 971 01 Prievidza. Do funkcie správcu bol
ustanovený JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica. V súlade s
ustanovením § 85 ods. 2/ zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu dlžníka Eva
Tadialová, nar. 24.2.1971, trvale bytom Jégého ulica 874/9, 971 01 Prievidza sp. zn.: 40OdK/557/2019 S1070, je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu, na Ulici M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v
čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred
telefonicky na tel. č. správcu 0905907072.
JUDr. Peter Frajt, správca
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K072678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMS - PROFIT s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 231/5 / 0, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 951 756
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2017 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/17/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca úpadcu AMS - PROFIT s.r.o. v konkurze, so sídlom Jesenského 231/5, 958 01 Partizánske, IČO:
45 951 756 oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR zapísaná pohľadávka
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Veriteľ:

SR- Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, Trenčín

Prihlásená suma:

1.

44,10 €

V Trenčíne, 15.08.2019
JUDr. Martina Válková, správca

K072679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Bangová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolie 325, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/375/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/375/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie prvého kola ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Marta Bangová, rod. Toráčová, nar. 14.05.1963, trvale bytom 916 22
Podolie 325 v súlade s ust. § 167q ods. 3 a 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len ZKR) vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 143/2019 dňa
26.07.2019.
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetom ponukového konania je iná majetková hodnota zapísaná v súpise všeobecnej podstaty:
Číslo súp.
zložky

Popis
Obchodný podiel vo veľkosti 100% základného imania v

Register a číslo zápisu
Obchodný register Okresného

Súpisová
Dôvod zapísania
hodnota v € majetku do súpisu
ust. § 167h ods. 1
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spoločnosti Mont-Stav Slovakia s.r.o., so sídlom Podolie
325, 916 22 Podolie, IČO: 52 443 213

súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka
č. 38444/R

Deň vydania: 20.08.2019
5 000,00

ust. § 167h ods. 1
ZKR

II. Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132,
018 41 Dubnica nad Váhom v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 38OdK/375/2019 - ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Dňom zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuka musí
byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod..
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený vo
SLSP, a.s., IBAN: SK42 0900 0000 0000 6369 8274, VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Ponúkaná kúpna cena
musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. V prípade neprimerane nízkej ponuky môže správca všetky ponuky odmietnuť.
4. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko a
právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH),
b. označenie predmetu kúpy,
c. ponúkanú kúpnu cenu v eurách (číslom i slovom),
d. číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
e. telefónny a e-mailový kontakt,
f. aktuálny výpis z obchodného alebo iného zákonného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu
občianskeho preukazu, ak ide o fyzickú osobu,
g. dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
5. Do ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami a všeobecne
záväznými právnymi predpismi na nadobudnutie obchodného podielu.
6. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania nemožno
meniť, ani vziať späť.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
8. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
9. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do
desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty, správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o prevode obchodného podielu.
10. Ak úspešný záujemca neuzavrie zmluvu o prevode obchodného podielu zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu
vo výške polovice kúpnej ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie
zloženej zálohy na kúpnu cenu, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
11. Všetky náklady spojené s prevodom obchodného podielu vrátane zápisu v príslušnom registri uhradí v plnom
rozsahu úspešný záujemca (nadobúdateľ).
12. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 042 4440567, alebo na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.
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K072680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica M. Rázusa 879/21, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/552/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/552/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Ladislav Polák, nar. 27.06.1967, trvale bytom Ulica M. Rázusa 879/21, 971 01
Prievidza, Slovenská republika, v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, správca týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Mierové námestie 37,
911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 9.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do
spisu je potrebné vopred nahlásiť písomne alebo elektronickou poštou: e-mail: hofierkovaxenia@gmail.com,
alebo telefonicky na tel. č. : +421 903 776 399.
V Trenčíne, dňa 15.08.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Ladislav Polák

K072681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica M. Rázusa 879/21, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/552/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/552/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Ladislav Polák, nar. 27.06.1967, trvale bytom Ulica M. Rázusa 879/21,
971 01 Prievidza, Slovenská republika, týmto oznamuje v súlade s ustanovením §167l v spojení s ustanovením §
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 kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,00 € na účet správcu,
č. ú., IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409 6151, vedený vo VÚB, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: spis. značka konania, označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu, a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
V Trenčíne, dňa 15.08.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Ladislav Polák
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K072682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica M. Rázusa 879/21, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/552/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/552/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

BG Съобщение за производство по несъстоятелност
ES Anuncio de procedimiento de insolvencia
CS Oznámení o insolvenčním řízení
DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
EN Notice of insolvency proceedings
ET Maksejõuetusmenetluse teatis
EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
FR Note concernant la procédure d'insolvabilité
GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
IT Avviso di procedura d'insolvenza
LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru
LT Pranešimas apie nemokumo bylą
HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
NL Kennisgeving van insolventieprocedure
PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
PT Aviso sobre processo de insolvência
RO Notificare privind procedura de insolvență
SK Oznam o insolvenčnom konaní
SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
SV Underrättelse om insolvensförfaranden
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V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Ladislav Polák, nar.
27.06.1967, trvale bytom Ulica M. Rázusa 879/21, 971 01 Prievidza, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 38OdK/552/2019 zo dňa 08.08.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
In accordance with the Direction of European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as a bankruptcy trustee
of the debtor Ladislav Polák, born on 27.06.1967, residing at Ulica M. Rázusa 879/21, 971 01 Prievidza, Slovak
Republic (hereinafter as the "debtor"), I hereby announce, that on the basis of Resolution of the District Court
Trenčín, file No.: 38OdK/552/2019 dated 08.08.2019, a bankruptcy proceeding was declared in relation to
property of the debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 157/2019 dňa 15.08.2019.
Dňom 16.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Journal No. 157/2019 on 15.08.2019.
Bankruptcy was declared on 16.08.2019.
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 (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Xénia Hofierková, správca, Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-BRA")
the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from declaring of the bankruptcy to lodge
their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Xénia Hofierková, Mierové
námestie 37, 911 01 Trenčín, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 17.08.2019.
The date 17.08.2019 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 Commeriacl 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
Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka
bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
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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 (§ 167 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
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:

k dispozícii na internetovej

stránke

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 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 (§ 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 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
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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 Commercial Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia 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.
Mgr.
Xénia
Hofierková,
Mgr. Xénia Hofierková, bankruptcy trustee

správca

konkurznej

podstaty

K072683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žuchovský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močiarna 521 / 25, 972 46 Čereňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1980
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/357/2019 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/357/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 3/S-4 až 3/S-7, 3/S-23 a 3/S-24
Por.
Názov
č.

99

1

Názov
Súpisová
Číslo listu Číslo
Spoluvlastnícky
Štát katastrálneho
hodnota Dôvod zapísania
vlastníctva parcely podiel úpadcu
územia
[EUR]
§ 167h ods. 3
zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii
v
Čereňany SR Čereňany
669
1475
spojení s § 167k
ods. 1 zákona č.
7/2005
Z.z.
o
konkurze
a
1/1 (v BSM)
495,00
reštrukturalizácii
§ 167h ods. 3

Druh
Výmera
Obec
pozemku [m2]

zastavaná
plocha a
POZEMOK nádvorie
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214

2

669

Čereňany SR Čereňany

669

Čereňany SR Čereňany

669

POZEMOK záhrada

Por.
Názov
č.

1

Čereňany SR Čereňany

Súpisné
Obec
číslo

Stavba rodinný
dom
520

1/1 (v BSM)

1070,00

1/1 (v BSM)

150,00

1/1 (v BSM)

175,00

1/1 (v BSM)

2295,00

1476/2

1476/6

1477

Názov
Číslo listu Číslo
Spoluvlastnícky
Štát katastrálneho
vlastníctva parcely podiel úpadcu
územia

Čereňany SR Čereňany

669

1475
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1476/1

zastavaná
plocha a
POZEMOK nádvorie

459

5

669

zastavaná
plocha a
POZEMOK nádvorie

35

4

Čereňany SR Čereňany

zastavaná
plocha a
POZEMOK nádvorie

30

3

Konkurzy a reštrukturalizácie

1/1 (v BSM)

Súpisová
hodnota
[EUR]

19000,00

zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii
v
spojení s § 167k
ods. 1 zákona č.
7/2005
Z.z.
o
konkurze
a
reštrukturalizácii
§ 167h ods. 3
zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii
v
spojení s § 167k
ods. 1 zákona č.
7/2005
Z.z.
o
konkurze
a
reštrukturalizácii
§ 167h ods. 3
zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii
v
spojení s § 167k
ods. 1 zákona č.
7/2005
Z.z.
o
konkurze
a
reštrukturalizácii
§ 167h ods. 3
zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii
v
spojení s § 167k
ods. 1 zákona č.
7/2005
Z.z.
o
konkurze
a
reštrukturalizácii

Dôvod zapísania
§ 167h ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v spojení s §
167k ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z.
o
konkurze
a
reštrukturalizácii

SKKS, k.s., správca

K072684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šesták Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 10 / 15, 972 45 Bystričany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1985
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/579/2018 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/579/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
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SKKS, k. s., správca dlžníka: Marcel Šesták, nar.: 12.11.1985, bytom: Mirka Nešpora 10/15, 972 45 Bystričany
(ďalej len „Dlžník“) speňažením majetku Dlžníka podliehajúceho konkurzu (majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu ) dosiahol výťažok vo výške 13,22 EUR.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
SKKS, k.s., správca

K072685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bugár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mačov 422, 972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/538/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/538/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka Milan Bugár , nar. 09.01.1976, trvale bytom Mačov 422 , 972 25
Diviaky nad Nitricou, SR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín
počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 651 38 11.
JUDr. Danica Birošová, správca

K072686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bugár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mačov 422, 972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/538/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/538/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu : Milan Bugár , nar. 09.01.1976, trvale bytom
Mačov 422 , 972 25 Diviaky nad Nitricou , Slovensko, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení , oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je
vedený v UniCredit bank a. s., číslo účtu: 1409351003/1111, IBAN: SK29 1111 0000 0014 0935 1003., VS:
385382019 . Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
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JUDr. Danica Birošová – správca

K072687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Zámek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubina 361, 916 12 Lubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/353/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/353/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, preskúmal
pomery dlžníka, pričom vychádzal najmä zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
informácií poskytnutých dlžníkom na osobnom stretnutí a zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Nakoľko nebol zistený žiadny speňažiteľný majetok dlžníka správca konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu uvedené v ust. §167t ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Z tohto dôvodu v súlade s ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Štefan Zámek, nar. 21.02.1952, trvale bytom 916
12 Lubina 361 sa končí.
Podľa ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Štefan Zámek, nar. 21.02.1952, trvale bytom 916 12 Lubina 361
zrušuje.

K072688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bugár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mačov 422, 972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/538/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/538/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
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Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
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Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Milan Bugár , nar. 09.01.1976, trvale bytom Mačov 422, 972 25 Diviaky nad Nitricou, Slovenská republika, Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 38OdK/538/2019 zo dňa 07.08.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trenčín No. 38OdK/538/2019 dated on 14th of August 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Milan Bugár , date of birth 09.01.1976, domicile Mačov 422 , 972 25 Diviaky nad Nitricou ,Slovakia
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14.08.2019 . Dňom
15.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 14th of August 2019. Bankruptcy was
declared on 15th of August 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Danica Birosova, with
residence at Piaristicka 46, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Danica Bírošová, správca

K072689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Rudolf Mazáček, podnikajúci pod obchodným
menom Rudolf Mazáček, Školská 96, 971201
Bojnice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/563/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/563/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca dlžníka Rudolf Mazáček, nar. 27.08.1954, trvale bytom 971 01
Prievidza, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Mazáček s miestom podnikania
Školská 96, 972 01 Bojnice, IČO: 51 739 908, Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/563/2019 oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je
potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 032/6513814, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese:
roderova@onlinespravca.sk.
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Ing. Katarína Roderová, správca

K072690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Rudolf Mazáček, podnikajúci pod obchodným
menom Rudolf Mazáček, Školská 96, 971201
Bojnice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/563/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/563/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Roderová, správca konkurzný správca Rudolf Mazáček, nar. 27.08.1954, trvale bytom 971 01
Prievidza, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Mazáček s miestom podnikania
Školská 96, 972 01 Bojnice, IČO: 51 739 908, Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/563/2019, týmto v zmysle ust.
§ 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu je:
IBAN SK48 1111 0000 0067 6638 4017, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Zároveň správca uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
·
·

bolo podané na predpísanom tlačive
na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.

Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: 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.
Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR 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 podľa § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.
Ing. Katarína Roderová, správca
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K072691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Rudolf Mazáček, podnikajúci pod obchodným
menom Rudolf Mazáček, Školská 96, 971201
Bojnice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/563/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/563/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
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Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Rudolf Mazáček, nar. 27.08.1954, trvale bytom 971 01 Prievidza, Slovenská republika, podnikajúci pod
obchodným menom Rudolf Mazáček s miestom podnikania Školská 96, 972 01 Bojnice, IČO: 51 739 908,
Slovenská republika Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 38OdK/563/2019-14 zo dňa
08.08.2019 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 truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trenčín No. 38OdK/563/2019-14 dated on 8th of August 2019 bankruptcy procedure as declared on the
Debtor – Rudolf Mazáček, born on 27th of August 1954, adress 971 01 Prievidza, Slovak republic,
entrepreneur Rudolf Mazáček with place of business Školská 96, 972 01 Bojnice, IČO: 51 739 908, Slovac
republic.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 15.08.2019. Dňom
16.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 15th of August 2019. Bankruptcy was
declared on 16th of August 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
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Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: Ing.
Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: Ing. Katarína Roderová, with
residence at Piaristická 44, 911 01 Trenčín.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
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submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
Ing. Katarína Roderová, správca

K072692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chochlík Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníchová Lehota 443, 913 21 Mníchova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/585/2019 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/585/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 40OdK/585/2019 zo dňa 9.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Peter Chochlík, nar. 14.3.1979, trvale bytom Mníchova Lehota č. 433, 913 21. Do funkcie správcu bol
ustanovený JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica. V súlade s
ustanovením § 85 ods. 2/ zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu dlžníka Peter
Chochlík, nar. 14.3.1979, trvale bytom Mníchova Lehota č. 433, 913 21 sp. zn.: 40OdK/585/2019 S1070, je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu, na Ulici M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v
čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred
telefonicky na tel. č. správcu 0905907072.
JUDr. Peter Frajt, správca

K072693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lulko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/267/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/267/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podľa § 167n ods. 1 druhá
veta v spojení s ust.§ 167p ZKR.
Správca dlžníka Bc. Peter LULKO, nar. 01.05.1961, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom, občan SR, sp.
zn. 38OdK/267/2018 týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR druhé kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka, ktorý predaj sa uskutoční najmenej za 75% hodnoty zapísanej v súpise
oddelenej podstaty, a to:
POZEMOK: 1.
druh: lesný pozemok
obec: Ilava
názov k. ú.: Klobušice
okres: Ilava

výmera: 7240m2
parc. č. „C“: 126/13
spoluvlastnícky podiel: 1/4

číslo LV: 1551
súpisová hodnota: 181,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 2.
druh: orná pôda
obec: Ilava
názov k. ú.: Klobušice
okres: Ilava

výmera: 157m2
parc. č. „C“: 127/2
spoluvlastnícky podiel: 1/4

číslo LV: 1551
súpisová hodnota: 39,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 3.
druh: orná pôda
obec: Ilava
názov k. ú.: Klobušice
okres: Ilava

výmera: 12341m2
parc. č. „C“: 896
spoluvlastnícky podiel: 3/5

číslo LV: 1725
súpisová hodnota: 4.900,00,-€
štát: SR

Správca vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na speňaženie Pozemku/kov za nasledovných podmienok:
Ohliadka nehnuteľností je možná v Klobušiciach po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr. Miroslava
Žitníková – 042/426 17 44, 45.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 16. septembra 2019 do 14:00
hod. na adresu správcu (JUDr. Miroslava Žitníková, správca, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, na
obálku uviesť „PONUKA - 38OdK/267/2018 - NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v OTP Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): SK80 5200 0000 0000
1188 8973, pozn. Bc. Peter LULKO – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť
zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do 16.09.2019 do 14:00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 16. septembra 2019 o 15:00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť
správcovi údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
a na výzvu správcu bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
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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Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
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 a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
v Považskej Bystrici 15.08.2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty

K072694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čičó Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 0, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/403/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/403/2018
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
Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka Karol Čičó, nar. 03.11.1984, trvale bytom Bošáca 0, 913 07 Bošáca, pod sp.zn.:
38OdK/403/2018S485, občan SR, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Karol Čičó, nar. 03.11.1984, trvale bytom
Bošáca 0, 913 07 Bošáca, pod sp.zn.: 38OdK/403/2018S485, občan SR, zrušuje.
Považská Bystrica, 15.08.2019
JUDr. Alojz Žitník, správca

K072695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 1594 / 7, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/333/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/333/2019
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
Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka Jozef Lacko, nar. 20.01.1980, trvale bytom Fučíkova 1594/7, 972 51 Handlová, občan SR, pod sp.
zn.: 40OdK/333/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Jozef Lacko, nar. 20.01.1980, trvale bytom
Fučíkova 1594/7, 972 51 Handlová, občan SR, pod sp. zn.: 40OdK/333/2019, zrušuje.
Považská Bystrica, 15. august 2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K072696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gazdíková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lelovská 660/11, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/303/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/303/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Správca dlžníka Mária GAZDÍKOVÁ, nar. 11.07.1984, trvale bytom Lelovská 660/11, 972 11 Nováky, občan
SR, sp. zn. 40OdK/303/2019 týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR prvé kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
POZEMOK: 1.
druh: orná pôda
obec: Čereňany
názov k. ú.: Čereňany
okres: Prievidza

výmera: 1.249 m2
parc. č. „E“: 155/2
spoluvlastnícky podiel: 1/15

číslo LV: 2250
súpisová hodnota: 124,90,-€
štát: SR

POZEMOK: 2.
druh: orná pôda
obec: Čereňany
názov k. ú.: Čereňany
okres: Prievidza

výmera: 128 m2
parc. č. „E“: 712/5
spoluvlastnícky podiel: 1/15

číslo LV: 2250
súpisová hodnota: 12,80,-€
štát: SR

výmera: 880 m2

číslo LV: 2250

POZEMOK: 3.
druh: orná pôda
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súpisová hodnota: 88,00,-€
štát: SR

Ohliadka nehnuteľností je možná v Čereňanoch po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr. Alojz Žitník –
042/426 17 44, 45.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do
16.
septembra 2019 do 14:00 hod. na adresu správcu (JUDr. Alojz Žitník, správca, Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, na obálku uviesť „PONUKA - 40OdK/303/2019 - NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v OTP Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): SK28 5200 0000 0000
0656 3445, pozn. Mária GAZDÍKOVÁ – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť
zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do 16.09.2019 do 14:00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 16. septembra 2019 o 15:00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť
správcovi údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
a na výzvu správcu bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
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 a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Alojz Žitník, správca

K072697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šefc Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 587 / 26, 972 41 Koš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/394/2019 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/394/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 - ako správca dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Marián Šefc, nar. 02.11.1983, bytom Družstevná 587/26, 972 41 Koš (ďalej len ako „dlžník“), týmto
oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Čsl. armády 84/22,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, a to v úradných hodinách počas pracovných dní, a to od 08.00 do 12.00 hod., od
13.00 do 15.00 hod.
Termín
je
vhodné
si
vopred
ondrejovicova@ondrejovicova.sk

dohodnúť

na

tel.č.:

+421903759019

alebo

na

e-mail:

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca úpadcu

K072698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šefc Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 587 / 26, 972 41 Koš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/394/2019 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/394/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Invitation to lodge a claim.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Marián Šefc, nar.
02.11.1983, bytom Družstevná 587/26, 972 41 Koš (ďalej len ako „dlžník“), Vám oznamujem, že na majetok
úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 40OdK/394/2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
OV 157/2019 zo dňa 15.08.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Zuzana
Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of a
bankrupt Marián Šefc, born: 02.11.1983, adress: Družstevná 587/26, 972 41 Koš is our responsibility to
inform you that the district Court in Trenčín No. 40OdK/394/2019 published in the Commercial bulletin No
157/2019 on 15h August 2019 information that the bankruptcy on assets of bankrupt was declared and
simultaneously JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, was
appointed as the trustee in the bankruptcy.
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, a
ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov úpadcu.
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, and whose place or seat is not obvious from bussiness documentation of the debtor.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinný
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 40OdK/394/2019 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Slovenská republika. Každá prihláška sa musí podať jednotlivo.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only „the
BRA“)the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
declaration of the bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District court
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak republic, to the No. 40OdK/394/2019 and in one original to
the bancruptcy trustee to the address JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nad Váhom , Slovak republic. Each claim must be lodged separetely.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§ 28 ods. 1 ZKR)
The claim, which is not the claim against bankruptcy estate shall be applied by an application (§ 28 sec.
1BRA)
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 bude oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and exercise other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor is herewith not affected, creditor can
be satisfied only from the proceeds put into the schedule from the general estate, whose intention will
publishe in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of
such claim into list of the claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor
and the registered sum. (§ 28 sec. 3 BRA)
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia, inak zanikne. (§ 28 ods. 4
ZKR)
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. ( § 28 ods. 8 ZKR)

If it is a secured claim, also the security right must be duly and on time applied in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse. (§28 sec. 4 BRA)
If such creditor does not apply his secured claim in the basic registration period, his security right is in
the bankruptcy disregarded, 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)

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their claims in the same
way. They also state in the registration form the condiction on which the claim is dependent. Creditors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the object to which the security is tied. The claim has to lodged in currency names as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
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vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its
elevation, as well as this, if in connection with of his claim requistion right of priority, cover of just in re or
reserve the possessive law, and on what property is his guarantee refer.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
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)
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. (§ 29 sec. 1 BRA)
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed, dated or
an expert opinion (in case of non financial claim) will not be regard. Not attached to the lodgement of
claim will not be considered as claim in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify
the creditor to amend or the correct the incorrect of incoplete lodgement of claim.
Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
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. (§ 30 ods. 1 ZKR)
The trustee submits without any delay after the expiration of the basic application period to the court
together with his statement the list of filings, by which he considers that they shall not be taken into
consideration as applications, whereby the court determines by a resolution without any delay, if these
filings shall be taken into consideration as applications. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko 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, The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovak Republic, is obliged to determine a representative with residence or seat in the Slovak Republic
for service and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial bulletin. (§ 29 sec. 2 BRA)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške. (§ 30 ods. 2 ZKR)
The fillings, by which the claim was applied and which is applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration. (§ 30
sec. 2 BRA)
V Novom Meste nad Váhom, dňa 15.08. 2019
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In Nové Mesto nad Váhom, on 15th August 2019
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K072699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Bridová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/586/2019 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/586/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Oľga Šabová správca konkurznej podstaty dlžníka: Jana Bridová, nar.22.05.1966, trvale bytom Štefánikova
821/21, 020 01 Púchov, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 hod. do 15.00 hod. po
telefonickom dohovore so správcom na tel.č. 0905 224 505.
V Trenčíne 15.08.2019
Ing. Oľga Šabová - správca

K072700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lencz Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/559/2019 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/559/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 38OdK/559/2019 zo dňa 8.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Michal Lenz, nar. 10.12.1979, trvale bytom Trenčín. Do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Peter Frajt,
so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica. V súlade s ustanovením § 85 ods. 2/ zákona
7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu dlžníka Michal Lenz, nar. 10.12.1979, trvale
bytom Trenčín sp. zn.: 38OdK/559/2019 S1070, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu, na Ulici M. R. Štefánika
141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod.
Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred telefonicky na tel. č. správcu 0905907072.
JUDr. Peter Frajt, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K072701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Bridová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/586/2019 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/586/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Oľga Šabová, správca, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
"ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky,
číslo účtu SK73 5600 0000 0073 3186 9001, vedený v Prima banke Slovensko a.s..
Postup pri skladaní kaucie ust. § 32 ods. 7 ZKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Oľga Šabová, správca

K072702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Jadroň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica T. Milkina 11/570, 971 01 Preividza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/543/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Ladislav Jadroň, nar.: 13.06.1991, trvale bytom Ulica T. Milkina 570/11,
971 01 Prievidza, Slovenská republika 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 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 € a najviac 1.000 € na účet správcu, č. ú., IBAN: SK17 7500 0000 003 1102 8203 vedený
v Československej obchodnej banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
V Trenčíne, dňa 15.08.2019

JUDr. Andrej Jaroš, správca
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K072703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Jadroň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica T. Milkina 11/570, 971 01 Preividza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/543/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Ladislav Jadroň, nar.: 13.06.1991, trvale bytom Ulica T. Milkina 570/11,
971 01 Prievidza, Slovenská republika oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu 38OdK/543/2019 S373 v kancelárii správcu na adrese Námestie sv.
Anny 361/20, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod., po
telefonickom dohovore so správcom na tel. č. 032/640 17 60.
Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom
z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na
zastupovanie), resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.
V Trenčíne, 15.08.2019
JUDr. Andrej Jaroš – správca

K072704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Jadroň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica T. Milkina 11/570, 971 01 Preividza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/543/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len "Úpadca")
Ladislav Jadroň, nar.: 13.06.1991, trvale bytom Ulica T. Milkina 570/11, 971 01 Prievidza, Slovenská
republika Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 38OdK/543/2019 zo dňa
06.08.2019, bol vyhlásený konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor: Ladislav Jadroň, nar.: 13.06.1991, trvale bytom Ulica T. Milkina 570/11, 971 01
Prievidza, Slovak republic, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Trenčín,
proc. no: 38OdK/543/2019 dated on 06.08.2019, bankruptcy procedure was declared on the Debtor's
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 155/2019 zo dňa
13.08.2019. Konkurz sa tak považuje za vyhlásený dňa 14.08.2019.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial
no. 155/2019 on 13.08.2019. The bankruptcy procedure was declared on 14th of August 2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.
Andrej Jaroš, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20,911 01 Trenčín,
Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným
právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.

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

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed, dated or
an expert opinion (in case of non- financial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not
be considered as claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to
amend or the correct the incorrect of the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor.

JUDr. Andrej Jaroš, správca/ trustee

K072705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Jadroň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica T. Milkina 11/570, 971 01 Preividza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
Okresný súd Trenčín
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenia majetku

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, týmto ako správca úpadcu:
Ladislav Jadroň, nar.: 13.06.1991, trvale bytom Ulica T. Milkina 570/11, 971 01 Prievidza,, Slovenská
republika (ďalej ako „Úpadca“) oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí nasledovné:

„Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia
uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.“

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na vykonanie šetrení majetku
Úpadcu, predložili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.

V Trenčíne, dňa 15.08.2019

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K072706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigóová Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bradáčova 253 / 9, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1966
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/528/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/528/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Barbora Koncová, správca úpadcu: Dagmar Rigóová, nar. 14.06.1966, Bradáčova 253/9, 907 01 Myjava,
týmto 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 uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
pohľadávok iným veriteľom nasledovne: banka: Tatra banka, a.s. číslo účtu: SK16 1100 0000 0029 2788 8374
variabilný symbol: identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa doplnené o číslo popieranej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
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.
JUDr. Barbora Koncová, správca
V Trenčíne, dňa 15.08.2019

K072707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigóová Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bradáčova 253 / 9, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/528/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/528/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Koncová, správca úpadcu: Dagmar Rigóová, nar. 14.06.1966, Bradáčova 253/9, 907 01 Myjava,
týmto v zmysle § 8 ods. 4. Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, Blok B, 2.
poschodie v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci konkurzného konania
sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského
spisu.
Termín
je
potrebné
vopred
dohodnúť
na
tel.
č.:
0918
803 803
JUDr.
V

Barbora

Koncová,

Trenčíne,

dňa
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K072708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigóová Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bradáčova 253 / 9, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/528/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/528/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ďalej aj len ako
„Nariadenie“) oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38OdK/528/2019 zo dňa 06.08.2019
ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku OV 155/2019 zo dňa 13.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
Dagmar Rigóová, nar. 14.06.1966, Bradáčova 253/9, 907 01 Myjava (ďalej len „Dlžník“) a za správcu Dlžníka
bola ustanovená JUDr. Barbora Koncová, správca, so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO:
42 278 02 (ďalej len „Správca“).

According to the Council regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency
proceedings (hereinafter referred as „Regulation“) is our duty to inform you, that the District Court in Trenčín by
resolution No. 38OdK/528/2019 adopted on the 06.08.2019 and published in the Commercial Bulletin No.
155/2019 on 13.08.2019 authorized the restructuring of the company Dagmar Rigóová, birth 14.06.1966,
Bradáčova 253/9, 907 01 Myjava (hereinafter referred as “Debtor“) and simultaneously appointed JUDr.
Barbora Koncová, správca, so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 278 02, as the trustee of
the Debtor in the restructuring procedure.
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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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)
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č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
V Trenčíne, dňa 15.08.2019
In Trenčín, 15.08.2019
JUDr. Barbora Koncová, správca

K072709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Bondor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Snežienkova 642/52, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.2.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/26/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/26/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167 v ods.1 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamujeme v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ľuboš Bondor nar. 25.2.1992, trvale bytom Snežienkova 642/52, Prievidza
97101 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ľuboš Bondor nar. 25.2.1992, trvale bytom
Snežienkova 642/52, Prievidza 97101 sp.zn. 38OdK/26/2019 zo dňa 8.2.2019 zrušuje.

K072710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajdúk Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 718 / 57, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/567/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/567/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa
07.08.2019, spis. zn. 40OdK/567/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 156/2019 zo dňa
14.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Kamil Hajdúk, nar. 18.05.1978, bytom Mostná 718/57, 972
51 Handlová, Slovensko (ďalej len „dlžník“). V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam
zahraničných veriteľov, aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
Slovenská republika. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku
prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88
Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
·

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
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údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
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;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník
s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti
s pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o
existencii a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov dlžníka.
Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to
inform you that based on the resolution of the District court Trenčín, file No. 40OdK/567/2019 published in
Commercial Journal No 156/2019 on 14th of August 2019, the bankruptcy was declared on the estate of debtor:
Kamil Hajdúk, date of birth 18.05.1978, residence Mostná 718/57, 972 51 Handlová, Slovak republic (hereinafter
only “debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the
address JUDr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republic. According to
the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance
Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in
accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of
the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates
below:
·
·
·
·
·
·
·
·

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
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;
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;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy truste by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
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in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust truste to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca / trustee

K072711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajdúk Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 718 / 57, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
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Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/567/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/567/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca týmto oznamujem podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR, je vedený v
Fio banke, a.s., č.ú.: SK04 8330 0000 0025 0140 9831. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K072712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajdúk Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 718 / 57, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/567/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/567/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu – JUDr. Bohuslav Gelatka,
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica v pracovných dňoch v pondelok až v piatok vždy od 9.00 do 15.00
hod.. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle: 0911 516 890.

JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K072713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske neuvedené, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.3.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/504/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/504/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
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Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 ako správca
dlžníka: Dagmar Rácová nar. 16.3.1975 trvale bytom Partizánske (ďalej len ako „dlžník“/ Vám týmto oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/504/2019 zo dňa 19.7.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Dagmar Rácová nar. 16.3.1975 trvale bytom Partizánske.
According to the Regulation /EU/ nb. 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May
2015, as the trustee of the debtor: (the "Borrower") – Dagmar Rácová born on 16.3.1975 residence 958 01
Partizánske (hereinafter “Debtor”), I am obligated to inform you that with the resolution of the District
Court in Trenčín No. 40OdK/504/2019 dated on 19.7.2019 bankruptcy procedure was declared on the
debtors property.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 142/2019 dňa 25.7.2019.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. CB 142/2019 dňa
25.7.2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, 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/
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu ku spisovej značke 40OdK/504/2019. Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Ján Súkeník, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Slovenská republika,
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days with the No: 40OdK/504/2019 to the adress: JUDr.
Ján Súkeník, with residence at Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica , Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
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

471

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná
a podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribed
form and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. The
lodgment of claim has to be dated and signed.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: 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, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of
the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The
claim has to be lodged in currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate
published by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency
which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does note state or
announce, the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee with due professional care.
Documents proving facts stated in application have to be enclosed.
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www. justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the
explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Justice of the
Slovak Republic no. 665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and
Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Z.z. (The form of the press release is also available
on the website of the Ministry of Justice of the SR www. justice. gov.sk, in the practical information
section, the submission forms and the forms). You must attach to the claim file the documents proving
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the fact.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right. For
each secured claim have to be submitted separate application stating the secured amount, type, order,
object and legal cause of a security right.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
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 oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered
seat in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside or hasn’t its registered seat or branch office in
Slovak republic. The creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to
the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only
by publishing in Commercial Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or
District court cannot be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors, whose office
or residence is unknown from the documents of the debtor.
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).
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise this claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
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 Europskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č.
2015/848 z 20.mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ján Súkeník, správca
JUDr. Ján Súkeník, bankruptcy administrator

K072714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FARMSERVIS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 301/25 / 0, 955 01 Tovarníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 141 081
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2018 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1869, správca úpadcu: FARMSERVIS s.r.o., so
sídlom Odbojárov 301/25, 955 01 Topoľčany, IČO: 41 141 081 (ďalej len „úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28
ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok, pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého
prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: FARMA ONDROUŠEK s.r.o.
so sídlom 753 53 Horní Újezd č. 148, Česká republika, IČO: 27 854 311
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

21.457,66 €
1
Neuplatnené
16/1
29.07.2019

V Šali, 15.08.2019
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K072715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Milková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Kiar 46, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1962
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/137/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/137/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Jaroslava Milková, nar. 14.12.1962, bytom Malý Kiar 46, 934 01 Levice,
oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Kalnická cesta 829/8, 934
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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01 Levice, v úradných hodinách od 08:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 15:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame
dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel.
čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K072716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Milková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Kiar 46, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1962
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/137/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/137/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Jaroslava Milková, nar. 14.12.1962, bytom Malý Kiar 46, 934 01 Levice, týmto
v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom
popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB
a.s..
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„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 odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„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.“
LexCreditor k.s.

K072717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agata Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Málaš 50, 935 67 Málaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/146/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/146/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, správca majetku dlžníka: Agata Nagyová, nar. 03.02.1969,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bytom 935 67 Málaš 50, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra č. k. 28OdK/146/2019 na
základe Uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 12.08.2019, týmto o z n a m u j e, že v súlade s § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, 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 vo veci č.k. 28OdK/146/2019 S1932 v kancelárii správcu na adrese: Hlavné
námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 8:00 do 14:00 hod..
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadam podať písomne vopred na vyššie uvedenej adrese, alebo e-mailom
na: michaela.vadkerti@gmail.com , príp. telefonicky na tel. č: +421 907 738 054.
Korešpondenciu v predmetnej veci zasielajte na adresu kancelárie : Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, Hlavné
námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky.

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti , správca

K072718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agata Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Málaš 50, 935 67 Málaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/146/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/146/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca : Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie : Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové
Zámky, spravujúca majetok dlžníka : Agata Nagyová, nar. 03.02.1969, bytom 935 67 Málaš 50, týmto v zmysle
§ 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je :
SK05 0900 0000 0051 5715 3323 , SWIFT: GIBASKBX

vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s..

Preddavok možno zložiť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od zverejnenia
zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene prihlásenú
pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložený samostatný preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 1462019 ako špecifického symbolu. Do poznámky
uveďte meno dlžníka.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR: „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.“
Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt verejnej
správy podľa osobitného predpisu.“
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Ing. Michaela Vadkerti - správca

K072719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herceg Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Němcovej 1907 / 11, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/26/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/26/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty
Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka: Ladislav Herceg, nar. 24.06.1977, bytom
B. Nemcovej 1907/11, 955 01 Topoľčany (ďalej tiež ako „dlžník“), zverejnil v Obchodnom vestníku č. 118/2019 zo
dňa 20.06.2019 pod. č. K053094 súpis majetku všeobecnej podstaty. Správca týmto podľa § 167j ods. 3 ZoKR
v spojení s § 76 ods. 3 ZoKR aktualizuje súpis všeobecnej podstaty, a to z dôvodu, že pri súpisovej zložke
majetku č. 1:
1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo značky ŠKODA FELICIA (typ EEF613)
Typ: AB HATCHBACK 5DV.
Kategória: M1
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 06.08.2001
Farba: biela
VIN: TMBEEF61315352146
Palivo: BA 91
EČV: TO311DE
Stav opotrebovanosti: pojazdné prevažne na kratšie vzdialenosti, pneumatiky opotrebované vekom, korózia na
vozidle
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
nebola v dôsledku chyby spôsobenej nedopatrením správcu uvedená adresa miesta, kde sa hnuteľná vec
nachádza, pričom adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza, je Seredská 247/4012, 917 05 Trnava,
multifunkčný areál Empark.
Aktualizovaná súpisová zložka majetku č. 1 súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: Ladislav Herceg, nar.
24.06.1977, bytom B. Nemcovej 1907/11, 955 01 Topoľčany, je nasledovná:
1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo značky ŠKODA FELICIA (typ EEF613)
Typ: AB HATCHBACK 5DV.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kategória: M1
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 06.08.2001
Farba: biela
VIN: TMBEEF61315352146
Palivo: BA 91
EČV: TO311DE
Stav opotrebovanosti: pojazdné prevažne na kratšie vzdialenosti, pneumatiky opotrebované vekom, korózia na
vozidle
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, multifunkčný areál Empark
Súpisová hodnota: 500,00 EUR

V Nitre, dňa 15.08.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K072720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radko Kmeťo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fabrická 409/6, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/151/2019 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/151/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Radko
Kmeťo, nar. 24.06.1975, bytom Fabrická 409/6, 951 35 Veľké Zálužie, oznamuje účastníkom konania číslo účtu
pre účely popretia prihlásenej pohľadávky, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 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. Účet je vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK92 8330 0000 0027
0166 8045.
V Nitre dňa 15.08.2019
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K072721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OLYMPS DOOR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Á. Jedlíka 4544 / 0, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 254 998
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 30K/1/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/1/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1062/B, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: OLYMPS DOOR s.r.o., so
sídlom Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 47 254 998 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28
ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého
prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

AMG CONSULTING SP. Z O.O.

Sídlo:

Kantorówny 20, Katowice, Poľsko

IČO:

6381589500

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

130 200 €
1
14.08.2019
Neuplatnené
56
15.08.2019

V Bratislave, dňa 15.08.2019

JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K072722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EleSvit s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská cesta 3, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 563 901
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/1/2019_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/1/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Forgáč, správca úpadcu: EleSvit s.r.o., so sídlom: Komárňanská cesta 3, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36
563 901, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Zámocká 14,
811 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 hod. do 15:00 hod. Termín si možno
dohodnúť na tel. č.: 0904 801 748 alebo prostredníctvom mailu: peter.forgac@noskopartners.eu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Peter Forgáč, správca

K072723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: spedservice s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 35 / 0, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 006 656
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/1/2018 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/1/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

ako zástupca veriteľov súhlasím s postupom správcu uvedenom v žiadosti zo dňa dňa 2019-07-30

K072724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEV SLOVENSKO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. hlavná 2 / 0, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 705 520
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2017 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Okresný súd Nitra
31K/35/2017
Zápisnica
zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

úpadca:
Svätý Peter

SATEV SLOVENSKO spol. s r.o., IČO: 46 705 520, so sídlom Ul. Hlavná 2, 946 57

konaného dňa:

15.8.2019 o 9:30 hod.

Prítomní:
a/ správca Mgr. Tomáš Timoranský
b/ zástupca veriteľov: HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 31409890 zastúpená na základe plnej moci
Ing. Mgr. Danielom Molnárom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze.
2. Správa o priebehu konkurzu, speňažovaní majetku, prerokovanie ďalšieho postupu správcu pri správe
a speňažení majetku a uloženie záväzného pokynu
3. Záver.

1. Otvorenie schôdze.
Zástupca veriteľov ako predsedajúci otvoril zasadnutie so zástupcom veriteľov konaného na základe žiadosti
správcu

2. Správa o priebehu konkurzu, speňažovaní majetku, prerokovanie ďalšieho postupu správcu pri
správe a speňažení majetku a uloženie záväzného pokynu
Správca predniesol zástupcovi veriteľov správu o plnení záväzného pokynu uloženého na poslednom zasadnutí
so zástupcom veriteľov.

Správca oboznámil zástupcu veriteľov aktuálnym stavom priebehu konkurzu a speňažovania nehnuteľného
majetku ako aj pohľadávok zaradených do všeobecnej podstaty.

Správca predložil zástupcovi veriteľov Žiadosť o uloženie záväzného pokynu ohľadom ďalšieho postupu pri
speňažovaní majetku úpadcu 15.8.2019.

Zástupca veriteľov s predloženým návrhom správcu súhlasí a ukladá správcovi záväzný pokyn na speňaženie
majetku tak ako je uvedené v žiadosti správcu zo dňa 15.8.2019.

UZNESENIE č. 1
Zástupca veriteľov ukladá správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku tak ako je uvedené v žiadosti
správcu zo dňa 15.8.2019

3. Záver
Po vyčerpaní bodov programu bolo prvé zasadnutie so zástupcom veriteľov ukončené.

Zápisnica je vyhotovená v 3 rovnopisoch.

Zasadnutie so zástupcom veriteľov bolo ukončené o 10:00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nových Zámkoch dňa 15.8.2019

Zástupca veriteľov:
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným

K072725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrušovská Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MDŽ 3676/2G, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/63/2019 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/63/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Po základnej prihlasovacej lehote bola doručená prihláška ŠURANY.NET, s.r.o so sídlom Šurany vo výške
857,46 € v konaní o oddľžení dlžníčky Mária Hrušovská, nar. 27.7.1973, bytom Šurany, MDŽ č. 3676/2G.

JUDr. Mariana Zavacká . správca

K072726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mičo Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Dolina 155, 951 15 Veľká Dolina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/213/2018 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/213/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to Peter MIČO, nar. 8.5.1961, bytom 951 15 Veľká Dolina č. 155 podnikajúci pod
obchodným menom: Peter Mičo RSAMP, s miestom podnikania Májová 280/2, Lietavská Lúčka, IČO: 10 938 907
, ktorá vec je vedená pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 27OdK/213/2018 oznamujem, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok
veriteľa
David MENCL, Ke Křižovatce 466, 330 08 Zruš - Senec, Česká republika v zast. JÁNSKÝ & PARTNERS s.r.o.,
Štúrova 13, Nitra
Por. č.

Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Popl. z omeškania

Náklady z uplatnenia

spolu
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36 823,31 €

JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K072727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SILVER SPED, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná č. 90/24, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 357 570
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/9/2018 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/9/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra - správca úpadcu SILVER SPED, s.r.o.,
IČO : 36 357 570, so sídlom Letná č. 90/24, Komárno, zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") ďaľšiu schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 18.09.2019 o 10.00 hod. /prezentácia od 09.45 hod. do 10:00 hod./ v kancelárii
Správcu, na adrese Mostná 62, 949 01 Nitra (1. poschodie).
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2.Správa o činnosti Správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru /ustanovenie § 37 ZKR/
4. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z
obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a
doklad totožnosti.
V Nitre, dňa 15.08.2019
Mgr. Veronika Vargová, správca úpadcu

K072728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: spedservice s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 35 / 0, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 006 656
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/1/2018 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/1/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: spedservice s.r.o., IČO: 46 006 656, so sídlom Kolárovo, Slovenská č.
35 v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov ako príslušného orgánu vyhlasuje 1. kolo ponukového
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

483

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

konania na predaj majetku - pohľadávok zo všeobecnej podstaty úpadcu

Predmetom predaja sú nasledovné pohľadávky úpadcu speňažované ako súbor majetku a to:
1. Peňažná pohľadávka voči konateľovi úpadcu Zlatica Kozmová, nar. 15.8.1965, bytom Slovenská č.
35, Kolárovo titulom náhrady škody v zmysle § 135a Obchodného zákonníka v sume 13.159,87 €
s príslušenstvom, priznaná Platobným rozkazom Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa
12.11.2018, sp. zn. 11Up/853/2018, vymáhaná v exekúcii vedenej u súdneho exekútora JUDr. Peter
Kliment pod 355EX 179/19
2. Peňažná pohľadávka voči konateľovi úpadcu Zlatica Kozmová, nar. 15.8.1965 bytom Slovenská č.
35, Kolárovo titulom zmluvnej pokuty v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v sume 12.500 €, priznaná Rozsudkom Okresného súdu Nitra zo dňa 5.4.2019, sp.
zn. 27NcKR/1/2019 – 38, vymáhaná v exekúcii vedenej u súdneho exekútora JUDr. Peter Kliment
pod 355EX 445/19
Podmienky ponukového kola:

·
·

·
·
·

Minimálna cena za ponúkaný súbor majetku - pohľadávky bola určená v zmysle záväzného pokynu
na sumu 20.527,90 € (80% súpisovej hodnoty)
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č. k.: 27K/1/2018– ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty: Mgr. Tomáš Timoranský, správca so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové
Zámky
Na podávanie ponúk správcovi je určená lehota 20 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať
späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné
ponuky odmietne
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

a) Identifikačné údaje záujemcu :
·
·

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra,
Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a
fotokópia občianskeho preukazu záujemcu

b) navrhovanú cenu za predmet ponukového konania,
c) záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným
podpisom,
d) v prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo z iného registra,

orgánom záujemcu

e) čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
vyhlásenie s nesprávnymi, resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude považovaná za riadne
podanú,
f) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o postúpení pohľadávok v znení
predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.

-

Ak bude ktorýkoľvek doklad patriaci k záväznej ponuke v cudzom jazyku, s výnimkou českého, musí byť tento
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doklad preložený do slovenského jazyka.

·

Všetky záväzné ponuky je potrebné predložiť tak, aby boli v súlade s podmienkami ponukového konania
uvedenými v tomto oznámení. Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje alebo doklady
vyššie uvedené, bude považovaná za formálne neúplnú, a preto ju správca bude oprávnený odmietnuť.

·

Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle svojej kancelárie do 5 pracovných dní od skončenia
lehoty na podávanie záväzných ponúk

·

Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a postúpi predmetné pohľadávky za najvýhodnejšiu ponúknutú
cenu. Úspešný záujemca v ponukovom konaní je povinný zaplatiť ponúknutú cenu na účet správcu
oznámený správcom tak, aby bola ponúknutá cena pripísaná na účet najneskôr v lehote do 10 dní od
doručenia oznámenia o tom, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Až po pripísaní ponúknutej
ceny na účet pristúpi správca k uzavretiu zmluvy o postúpení pohľadávky s úspešným záujemcom
ponukového konania. V prípade, že ponúknutá cena nebude vo vyššie uvedenej lehote pripísaná na účet
oznámený správcom, správca neuzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania zmluvu
o postúpení pohľadávky a vyzve v poradí druhého úspešného záujemcu na zaplatenie ponúknutej ceny.

·

Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol
najvyššiu cenu

·

Správca do 10 dní od pripísania ponúknutej ceny na účet zašle úspešnému záujemcovi návrh zmluvy
o postúpení pohľadávok, ktorý je úspešný záujemca ako postupník povinný podpísať a v lehote do 10 dní
od doručenia návrhu zmluvy podpísanú zmluvu zaslať späť správcovi. Po tom, ako bude zmluva
podpísaná aj zo strany správcu bude jeden rovnopis zmluvy zaslaný úspešnému záujemcovi ako
postupníkovi

·

Zásielky viažuce sa k ponukovému konaniu bude správca zasielať na adresy záujemcov uvedené v ich
záväznej ponuke, pričom za doručenú sa bude považovať aj v prípade ak sa zásielka z adresy uvedenej
záujemcom vráti späť ako nedoručená a to dňom, ktorým sa zásielka vrátila správcovi ako odosielateľovi

·

V prípade, že niekoľko záujemcov ponúkne rovnakú najvyššiu záväznú ponuku, správca im túto
skutočnosť oznámi a zároveň ich vyzve, aby svoju záväznú ponuku zvýšili v lehote 10 dní odo dňa
doručenia oznámenia o vyhodnotení záväzných ponúk správcom a aby svoje nové záväzné ponuky
doručili do kancelárie správcu. Nové záväzné ponuky musia obsahovať rovnaké náležitosti ako sú
uvedené vyššie. Správca vyhodnotí nové záväzné ponuky do 5 pracovných dní od skončenia dodatočnej
lehoty na podávanie záväzných ponúk vo svojej kancelárii rovnakým spôsobom ako predchádzajúce
záväzné ponuky. V ponukovom konaní bude úspešný ten záujemca, ktorý splní podmienky ponukového
konania a ktorého záväzná ponuka bude najvyššia. V prípade opätovnej rovnosti najvyšších ponúk
správca vyššie uvedený postup zopakuje.

Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.
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Bližšie informácie o ponúkaných pohľadávkach, ktoré sú predmetom tohto ponukového konania je možné získať u
správcu na telefónnom čísle: 0911 133 046 alebo emailom: ttomas.timoransky@gmail.com

Tomáš Timoranský, správca

K072729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Banda Eugen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 425, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/175/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/175/2018
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
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 2. mája 2018, sp. zn. 32Odk/175/2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 88/2018 zo dňa 9. mája 2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Eugen Banda, nar. 30. 3. 1970,
Šarovce 425, 935 52 Šarovce (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca JUDr. Miroslav
Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h 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“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „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.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Eugen Banda, nar. 30.03.1970, bytom
Šarovce 425, 935 52 Šarovce končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miroslav Belica, správca
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K072730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hayden Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany ., 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/26/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/26/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Richard Hayden, nar. 05.02.1976, bytom 955 01 Topoľčany v súlade
s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 3. kolo ponukového
konania na predaj majetku – mobilného telefónu zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný hnuteľný majetok dlžníka a to:

mobilný telefón, značka: LENOVO, model: S1La40, farba: biela, miera opotrebovanosti vysoká; mobilný
telefón má poškodený display, poškodený vstup na nabíjanie (mobil nie je možné nabiť), výrazne obitý zo
všetkých strán, k mobilu je neoriginálna nabíjačka, mobilný telefón sa nachádza v kancelárii správcu

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 23OdK/26/2019 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, Mgr. Tomáš
Timoranský, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 5.9.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
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c.) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 10 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK20 0900 0000 0051 4984 1775,
variabilný symbol: 001

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správca vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
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Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového kola bude znášať úspešný
záujemca ponukového konania.

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – hnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania
zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K072731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 478, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/131/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/131/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Nitre zo dňa 01.08.2019, č.k. 29OdK/131/2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 08.08.2019, č. OV 152/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Mário Nagy,
narodený 27.11.1995, bytom 941 32 Semerovo, t.č. Levická 82, 942 01 Šurany. V zmysle zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej
podstaty, Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra,
Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 29OdK/131/2019. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí
riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia Uznesenia Okresného súdu v Nitre v Obchodnom vestníku. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu
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pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ
voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky, dátum a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V
prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa
na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
dlžníka.

Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty

Notification to foreign creditors
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20Th of May
2015, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District
court Nitra from 01th of August 2019, No. 29OdK/131/2019, published in Commercial Journal on the 08th of
August 2019, OV No. 152/2019 the bankruptcy was declared on the estate of Mário Nagy, date of birth
27.11.1995, adress 941 32 Semerovo, actual adress Levická 82, 942 01 Šurany, Slovakia. The bankruptcy was
declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter
only „ the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Rudolf Ivan,
bankruptcy trustee, Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra, Slovak Republic and in one original to the District court Nitra,
Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia, to the No. 29OdK/131/2019. Registrations that will not be delivered on time will
be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting rights and other rights
associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with
security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the
bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. The deadline for registration of claims in bankruptcy
proceedings begin on the day following the publication of Resolution District Court in Nitra in the Business
Journal. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors
who have a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the
estate of debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a special registration form
and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of
claim, date and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security right, object
to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and
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they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in
the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has
to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non –
financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of
accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a
seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the
Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in
the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or
amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of
the debtor.

Ing. Rudolf Ivan, bankruptcy trustee

K072732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žatevná 1155/13, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/80/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/80/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Zuzana Kotlárová, nar. 10.06.1977, bytom Žatevná 1155/13, 951 35
Veľké Zálužie v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 2.
kolo ponukového konania na predaj majetku – mobilného telefónu zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný hnuteľný majetok dlžníka a to:

mobilný telefón, značka: HUAWEI (2018), model: P SMART, výrobné
opotrebovanosti: bežná, mobilný telefón sa nachádza v užívaní dlžníka

číslo:

FIG-LX1,

miera

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 29OdK/80/2019 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, Mgr. Tomáš
Timoranský, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.
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Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 5.9.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c.) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 75 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK25 0900 0000 0051 6059 5202,
variabilný symbol: 002

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správca vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.
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Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového kola bude znášať úspešný
záujemca ponukového konania.

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – hnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania
zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K072733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 478, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/131/2019 S1453

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
29OdK/131/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP Ing. Rudolf Ivan oznamuje, že do spisu je možné nahliadať v sídle správcu konkurznej podstaty: Ing. Rudolf
Ivan, Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod..

K072734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žatevná 1155/13, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/80/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/80/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Zuzana Kotlárová, nar. 10.06.1977, bytom Žatevná 1155/13, 951 35
Veľké Zálužie v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 2.
kolo ponukového konania na predaj majetku – mobilného telefónu zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný hnuteľný majetok dlžníka a to:

mobilný telefón, značka: HUAWEI (2018), model: Y7, výrobné číslo: TRT-LX1, farba: biela, miera
opotrebovanosti: bežná, mobilný telefón sa nachádza v kancelárii správcu

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 29OdK/80/2019 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, Mgr. Tomáš
Timoranský, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 5.9.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c.) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 75 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK25 0900 0000 0051 6059 5202,
variabilný symbol: 001

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správca vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
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Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového kola bude znášať úspešný
záujemca ponukového konania.

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – hnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania
zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K072735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 478, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/131/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/131/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SKP Ing. Rudolf Ivan oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu a popretie pohľadávky:

- číslo účtu: 4013133070/7500

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- IBAN: SK14 7500 0000 0040 1313 3070

- BIC: CEKOSKBX

- variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

- účet vedený v ČSOB a.s.

K072736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulovič Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočná 773/7, 949 01 Nitra - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/45/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/45/2019
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
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 30.04.2019, sp. zn. 30OdK/45/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 88/2019 zo dňa 09.05.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Branislav Paulovič, nar. 24. 6.
1978, bytom Jarmočná 773/7, 949 01 Nitra - Staré Mesto (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca JUDr. Martina Holečková , so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167h 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“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „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.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Branislav Paulovič, nar. 24.06.1978, bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Jarmočná 773/7, 949 01 Nitra - Staré Mesto končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Martina Holečková , správca

K072737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeťová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fabrická 409/6, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/151/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/151/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP Ing. Rudolf Ivan oznamuje, že do spisu je možné nahliadať v sídle správcu konkurznej podstaty: Ing. Rudolf
Ivan, Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod..

K072738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeťová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fabrická 409/6, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/151/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/151/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SKP Ing. Rudolf Ivan oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu a popretie pohľadávky:

- číslo účtu: 4013133070/7500

- IBAN: SK14 7500 0000 0040 1313 3070

- BIC: CEKOSKBX

- variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
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- účet vedený v ČSOB a.s.

K072739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeťová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fabrická 409/6, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/151/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/151/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Nitre zo dňa 09.08.2019, č.k. 31OdK/151/2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 15.08.2019, č. OV 157/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Zuzana
Kmeťová, narodená 16.09.1974, bytom Fabrická 409/6, 951 35 Veľké Zálužie. V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty,
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949
68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 31OdK/151/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Uznesenia
Okresného súdu v Nitre v Obchodnom vestníku. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
dátum a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa
na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
dlžníka.

Ing. Rudolf Ivan, správca konkurznej podstaty
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Notification to foreign creditors
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20Th of May
2015, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District
court Nitra from 09th of August 2019, No. 31OdK/151/2019, published in Commercial Journal on the 15th of
August 2019, OV No. 157/2019 the bankruptcy was declared on the estate of Zuzana Kmeťová, date of birth
16.09.1974, adress Fabrická 409/6, 951 35 Veľké Zálužie, Slovakia. The bankruptcy was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „ the BRA“) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Rudolf Ivan, bankruptcy trustee,
Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra, Slovak Republic and in one original to the District court Nitra, Štúrova 9, 949 68
Nitra, Slovakia, to the No. 31OdK/151/2019. Registrations that will not be delivered on time will be considered as
claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged
claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise
security rights lapse. The deadline for registration of claims in bankruptcy proceedings begin on the day following
the publication of Resolution District Court in Nitra in the Business Journal. Creditors whose claims arise in the
future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors who have a claim against another person as
debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same
way. The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor
must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the firm and
the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from
the bankrupt’s general estate, total amount of claim, date and registration form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured
amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which
the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and
interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not
logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central
Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy
trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to
be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim
is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered
in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was
delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreign creditors,
whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.

Ing. Rudolf Ivan, bankruptcy trustee

K072740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paňa 154, 951 05 Paňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.9.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
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Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/155/2019-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/155/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 23OdK/155/2019 zo dňa 13.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka, a to Daniela Rácová, nar. 17.9.1953, bytom 951 05 Paňa č. 154, a do funkcie správcu bola
ustanovená JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, Nové Zámky. V zmysle § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. O
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca oznamuje, že do správcovského spisu č.k.
23OdK/155/2019 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu, a to v pracovných dňoch v čase od 09,00 hod. do
15,00 hod.
Súčastne správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu: tel.č.: 035/6420742, mobilné čísla: 0915
728 722, 0918 907 248, ako aj kontakt pre elektronickú komunikáciu: e-mail: suchanova@mail.t-com.sk,
suchanova.vlasta@gmail.com
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K072741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paňa 154, 951 05 Paňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.9.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/155/2019-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/155/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca úpadcu: Daniela
Rácová, nar. 17.9.1953, bytom 951 05 Paňa č. 154, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra,
sp. zn. 23OdK/155/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7, ods. 19, ods. 21 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu
úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to účet vedený v peňažnom ústave
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky pod č. účtu
IBAN:

SK51 1111 0000 0013 3733 8001

V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive,
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu .
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR 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
JUDr. Vlasta Suchanová, správca
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K072742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Šelong
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lécka 1255/18, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.9.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/159/2019-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/159/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 27OdK/159/2019 zo dňa 13.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka, a to Pavel ŠELONG, nar. 6.9.1984, bytom Lécka 1255/18, Nové Zámky, a do funkcie správcu bola
ustanovená JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, Nové Zámky. V zmysle § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. O
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca oznamuje, že do správcovského spisu č.k.
27OdK/159/2019 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu, a to v pracovných dňoch v čase od 09,00 hod. do
15,00 hod.
Súčastne správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu: tel.č.: 035/6420742, mobilné čísla: 0915
728 722, 0918 907 248, ako aj kontakt pre elektronickú komunikáciu: e-mail: suchanova@mail.t-com.sk,
suchanova.vlasta@gmail.com
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K072743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Šelong
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lécka 1255/18, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.9.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/159/2019-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/159/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca úpadcu: Pavel
ŠELONG, nar. 6.9.1984, bytom Lécka 1255/18, Nové Zámky, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Nitra, sp. zn. 27OdK/159/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7, ods. 19, ods. 21 ZKR zverejňuje číslo bankového
účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to účet vedený v peňažnom
ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky pod č. účtu
IBAN:

SK51 1111 0000 0013 3733 8001

V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive,
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu .
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR 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
JUDr. Vlasta Suchanová, správca
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K072744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Keresztesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kameničná 415, 945 11 Kameničná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1978
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/149/2019 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/149/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Silvia Keresztesová, nar. 13.06.1978, bytom 945 11 Kameničná 415,
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 15.08.2019, Slovenská insolvenčná k.s., správca

K072745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Keresztesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kameničná 415, 945 11 Kameničná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1978
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/149/2019 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/149/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(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 potřebné 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"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
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(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”
(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:
Silvia Keresztesová, nar. 13.06.1978, bytom 945 11 Kameničná 415 (ďalej len „dlžník“) oznamujeme, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 9.8.2019, sp. zn. 31OdK/149/2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 157/2019 dňa 15.08.2019, vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená
Slovenská insolvenčná k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra, značka správcu: S1552
(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 Silvia Keresztesová, born on 13.06.1978, with permanent address at 945 11 Kameničná 415
(hereinafter referred to as the „bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of
9.8.2019, ref. No. 31OdK/149/2019, published in the Commercial report No. 157/2019 of 15.08.2019 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Slovenská insolvenčná k.s., with its office at Párovská 26, 949 01
Nitra, ref. No. of trustee: S1552 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 bilged
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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The General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall establish
standards for submission 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 submission 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
“Patterns
and
Forms”
in
the
section
called
“Bankruptcy
and
Restructuring”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

V Nitre, dňa 15.08.2019
In Nitra, 15th of August 2019
Slovenská insolvenčná k.s., správca/trustee

K072746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čizmadia Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. biskupa Királya 2950 / 24, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1979
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/135/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/135/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Roland Čizmadia ,
Námestie slobody č. /12, 810 05 Bratislava, IČO: /r.č.: / nar.: 06.02.1979, 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: SK30 0900 0000 0004
3516 1057, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. ; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; špecifický symbol: 942; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie
veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Roland Čizmadia
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K072747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čizmadia Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. biskupa Királya 2950 / 24, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1979
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/135/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/135/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, správca úpadcu: Roland Čizmadia ,
Námestie slobody č. /12, 810 05 Bratislava, nar.: 06.02.1979, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Mostná 13, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné
vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk

K072748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RURKI s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínsky rad 1184/14, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 043 636
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/2/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: RURKI s.r.o., so sídlom Cintorínsky rad č. 1184/14, 945 01 Komárno, IČO:
47 043 636 (ďalej len „úpadca“), týmto podľa ust. § 34 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 „ZoKR“) zvoláva druhú
schôdzu veriteľov na deň 06.09.2019.
Miesto konania schôdze: Akademická č. 4, 949 01 Nitra (budova Agroinštitútu Nitra, miestnosť J2).
Začiatok schôdze veriteľov: 9.45 hod. – Prezentácia veriteľov (veritelia pri prezentácii predložia doklad totožnosti,
právnické osoby predložia výpis z obchodného registra, zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti, plnú
moc, príp. poverenie na zastupovanie), 10.00 hod. – Začiatok schôdze.
Program schôdze: 1. Otvorenie, 2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania, 3. Voľba
veriteľského výboru, 4. Záver.
V Nitre dňa 15.08.2019
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JUDr. Roman Nagy, správca

K072749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEV SLOVENSKO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. hlavná 2 / 0, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 705 520
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2017 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: SATEV SLOVENSKO spol. s r.o., IČO: 46 705 520, so sídlom Ul. Hlavná
2, 946 57 Svätý Peter v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov ako príslušného orgánu vyhlasuje 1.
kolo ponukového konania na predaj majetku - pohľadávok zo všeobecnej podstaty úpadcu

Predmetom predaja sú nasledovné pohľadávky úpadcu speňažované ako súbor majetku a to:
I.
II.
III.

IV.

V.
·
·
·
·
·
VI.

Peňažná pohľadávka v sume istiny 40,50 € voči Poľnohospodárske družstvo Kútniky, sídlo:
Kútniky, IČO: 00 191 531, z titulu neuhradenej faktúry č. 150549, splatnej dňa 9.1.2016, vystavenej
na sumu 40,50 € – Spracovanie živočíšneho odpadu kategórie 2
Peňažná pohľadávka v sume istiny 23,76 € voči Jaroslav Košík, Bohunice 178, 018 52 Bohunice,
IČO: 17 903 131, z titulu neuhradenej faktúry č. 150550, splatnej dňa 9.1.2016, vystavenej na sumu
23,76 € – Spracovanie živočíšneho odpadu kategórie 3
Peňažná pohľadávka v celkovej sume 7136,29 € voči BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., sídlo:
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776, z titulu neuhradených faktúr č. 140013, č.
140045, č. 140080, č.140111, č. 140146, č. 140182, č.140220 a príslušenstva k nim, pohľadávka bola
priznaná Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III zo dňa 22.6.2015, sp. zn. 23Cb/216/2015,
pohľadávka je prihlásená do konkurzného konania voči úpadcovi BITÚNOK VESTENICE, s.r.o.
ohľadom, ktorého prebieha konkurzné konanie na Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn.
3K/31/2015
Peňažná pohľadávka v sume istiny 163,20 € voči Farma Fauna, s.r.o., sídlo: Zoltána Fábryho 476/1,
925 22 Veľké Úľany, IČO: 45 984 891, z titulu neuhradenej faktúry č. 140334, splatnej dňa
13.11.2014, vystavenej na sumu 163,20 € – Spracovanie živočíšneho odpadu kategórie 1.
Pohľadávka je priznaná právoplatným a vykonateľným Platobným rozkazom Okresného súdu
Banská Bystrica, zo dňa 26.11.2018, sp. zn. 35Up/736/2018.
Peňažná pohľadávka v sume istiny 218,40 € voči DEMALIA, s.r.o., sídlo: Žilinská 16, 811 05
Bratislava, IČO: 45 296 057, z titulu neuhradených faktúr:
faktúra č. 150485, splatná dňa 13.12.2015, vystavená na sumu 16,80 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 2
faktúra č. 150527, splatná dňa 9.1.2016, vystavená na sumu 25,20 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 2,
faktúra č. 160016, splatná dňa 10.2.2016, vystavená na sumu 33,60 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 2,
faktúra č. 160063, splatná dňa 11.3.2016, vystavená na sumu 109,20 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 2,
faktúra č. 160102, splatná dňa 14.4.2016, vystavená na sumu 33,60 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 2
Peňažná pohľadávka v sume istiny 86,40 € voči AGRO SLUŽBY PV Čeláre, s.r.o., sídlo: Čeláre 42,
991 22 Čeláre, IČO: 46 033 157, z titulu neuhradenej faktúry č. 160276, splatnej dňa 9.9.2016,
vystavenej na sumu 86,40 € – Spracovanie živočíšneho odpadu kategórie 2
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Podmienky ponukového kola:

·
·

·
·
·

Vyššie uvedený súbor majetku – pohľadávok sa ponúka za najvyššiu ponúknutú cenu.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č. k.: 31K/35/2017– ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty: Mgr. Tomáš Timoranský, správca so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové
Zámky
Na podávanie ponúk správcovi je určená lehota do 6.9.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné
ponuky odmietne
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

a) Identifikačné údaje záujemcu :
·
·

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra,
Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a
fotokópia občianskeho preukazu záujemcu

b) navrhovanú cenu za predmet ponukového konania,
c) záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným
podpisom,
d) v prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo z iného registra,

orgánom záujemcu

e) čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
vyhlásenie s nesprávnymi, resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude považovaná za riadne
podanú,
f) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o postúpení pohľadávok v znení
predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.

- Ak bude ktorýkoľvek doklad patriaci k záväznej ponuke v cudzom jazyku, s výnimkou českého, musí byť tento
doklad preložený do slovenského jazyka.

·

Všetky záväzné ponuky je potrebné predložiť tak, aby boli v súlade s podmienkami ponukového konania
uvedenými v tomto oznámení. Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje alebo doklady
vyššie uvedené, bude považovaná za formálne neúplnú, a preto ju správca bude oprávnený odmietnuť.

·

Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle svojej kancelárie do 5 pracovných dní od skončenia
lehoty na podávanie záväzných ponúk

·

Po otvorení obálok predloží správca najvyššiu ponuku na schválenie zástupcovi veriteľov a za víťaza
ponukového konania sa bude považovať záujemca až schválením jeho ponuky zo strany zástupcu
veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·

Po určení víťaza ponukového konania vyzve správca víťaza na zaplatenie ponúknutej ceny na účet
správcu a víťaz ponukového konania je povinný túto cenu uhradiť tak, aby bola ponúknutá cena pripísaná
na účet oznámený úspešnému záujemcovi do 10 dní od doručenia oznámenia o tom, že jeho ponuka
bola vyhodnotená ako víťazná.

·

Po pripísaní ponúknutej ceny na účet oznámený správcom pristúpi správca k uzavretiu zmluvy
o postúpení pohľadávky s úspešným záujemcom ponukového konania. V prípade, že ponúknutá cena
nebude vo vyššie uvedenej lehote 10 dní pripísaná na účet oznámený správcom, správca neuzavrie s
úspešným záujemcom ponukového konania zmluvu o postúpení pohľadávky a vyššie uvedený postup
zopakuje so záujemcom, ktorý ponúkol druhú najvyššiu ponuku.

·

Správca do 10 dní od pripísania ponúknutej ceny na účet zašle úspešnému záujemcovi návrh zmluvy
o postúpení pohľadávok, ktorý je úspešný záujemca ako postupník povinný podpísať a v lehote do 10 dní
od doručenia návrhu zmluvy podpísanú zmluvu zaslať späť správcovi. Po tom, ako bude zmluva
podpísaná aj zo strany správcu bude jeden rovnopis zmluvy zaslaný úspešnému záujemcovi ako
postupníkovi

·

Zásielky viažuce sa k ponukovému konaniu bude správca zasielať na adresy záujemcov uvedené v ich
záväznej ponuke, pričom za doručenú sa bude považovať aj v prípade ak sa zásielka z adresy uvedenej
záujemcom vráti späť ako nedoručená a to dňom, ktorým sa zásielka vrátila správcovi ako odosielateľovi

·

V prípade, že niekoľko záujemcov ponúkne rovnakú najvyššiu záväznú ponuku, správca im túto
skutočnosť oznámi a zároveň ich vyzve, aby svoju záväznú ponuku zvýšili v lehote 10 dní odo dňa
doručenia oznámenia o vyhodnotení záväzných ponúk správcom a aby svoje nové záväzné ponuky
doručili do kancelárie správcu. Nové záväzné ponuky musia obsahovať rovnaké náležitosti ako sú
uvedené vyššie. Správca vyhodnotí nové záväzné ponuky do 5 pracovných dní od skončenia dodatočnej
lehoty na podávanie záväzných ponúk vo svojej kancelárii rovnakým spôsobom ako predchádzajúce
záväzné ponuky. V ponukovom konaní bude úspešný ten záujemca, ktorý splní podmienky ponukového
konania a ktorého záväzná ponuka bude určená ako víťazná. V prípade opätovnej rovnosti najvyšších
ponúk správca vyššie uvedený postup zopakuje.

Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.
Bližšie informácie o ponúkaných pohľadávkach, ktoré sú predmetom tohto ponukového konania je možné získať u
správcu na telefónnom čísle: 0911 133 046 alebo emailom: ttomas.timoransky@gmail.com

Tomáš Timoranský, správca

K072750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čizmadia Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. biskupa Királya 2950 / 24, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1979
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Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/135/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/135/2019
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: Roland Čizmadia ,
Námestie slobody č. /12, 810 05 Bratislava, nar.: 06.02.1979 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením,
ktoré vydal Okresný súd Nitra, sp. zn. 29OdK/135/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 09.08.2019. 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
rovnopise u správcu na adrese: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, 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
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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 Roland Čizmadia , Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, born.: 06.02.1979 (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Nitra (District
Court), No. 29OdK/135/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal on 9th 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 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: SKP, k.s.,
Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, 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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

513

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

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.
V Nitre, dňa 15.08.2019
In Nitra, 15th of August 2019
SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K072751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lajda Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradská 931 / 1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/109/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/109/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

1. mobilný telefón, SAMSUNG GALAXY J5 (2017), výrobné číslo: SM-J530F/DS, miera opotrebovanosti
bežné opotrebenie; farba: Blue Silver, majetok zapísaný do súpisu dňa 15.8.2019 a to z dôvodu, že tento
majetok podlieha konkurzu nakoľko patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 167h ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, hodnota majetku bola správcom určená v zmysle
ust. § 167j ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu 125 €

2. peňažná pohľadávka v sume 1512,50 € voči Júlia Martincová, nar. 20.4.1966, bytom Dlhá 624/33, 953 01
Zlaté Moravce z titulu regresného nároku konkurzného dlžníka, ktorý ako spoludlžník uhradil dlh za Júliu
Martincovú, ktorý vznikol z titulu Zmluvy o úvere uzatvoreného s bankou Poštová banka, a.s., majetok
zapísaný do súpisu dňa 15.8.2019 a to z dôvodu, že tento majetok podlieha konkurzu nakoľko patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 167j ods. 3 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii na sumu 1512,50 €

Tomáš Timoranský, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K072752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Demínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavice 267, 941 08 Rastislavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/77/2018 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/77/2018
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
Uznesením Okresného súdu Nitra, spis. zn. 28OdK/77/2018-33 zo dňa 03.10.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Andrea Demínová, nar. 14.06.1973, bytom Rastislavice 267, 941 08 Rastislavice. Za správcu
bol ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, značka správcu S1409.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 195/2018 dňa 09.10.2018 pod číslom K075858.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 10.10.2018.
V zmysle ust. §-u 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“): „Správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie
základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa §-u 166i ods. 2, nie
skôr ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Marek Ďuran, správca Andrea Demínová, nar. 14.06.1973, bytom Rastislavice 267, 941 08 Rastislavice,
spis. zn. 28OdK/77/2018 (ďalej len „dlžník“), v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 v spojení s ust. §-u 166i ZoKR po
preskúmaní pomerov dlžníka, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí
a z poskytnutých súčinností tretích osôb, zistil a do súpisu majetku zapísal majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu (zverejnené v OV č. 240/2018 dňa 13.12.2018 pod č. zverejnenia K095089 a v OV č.
53/2019 dňa 15.03.2019 pod č. zverejnenia K022888 – doplnenie súpisu všeobecnej konkurznej podstaty).
Majetok dlžníka bol postupne v súlade s príslušnými ust. §-u 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust. §-u 167p
ods. 1 a §-u 167q ods. 3 ZoKR v priebehu konkurzu speňažovaný.
Po skončení speňažovania majetku konkurznej podstaty správca zistil, že výťažok zo speňaženia majetku dlžníka
nepostačoval na pokrytie nákladov konkurzu spis. zn.: 28OdK/77/2018.
V zmysle ustanovenia §-u 167v ZoKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Andrea Demínová, nar. 14.06.1973, bytom Rastislavice 267, 941 08 Rastislavice, spis. zn. 28OdK/77/2018
sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Andrea Demínová, nar. 14.06.1973,
bytom Rastislavice 267, 941 08 Rastislavice, spis. zn. 28OdK/77/2018 zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

V Nitre, dňa 15.08.2019
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JUDr. Marek Ďuran, správca

K072753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lajda Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradská 931 / 1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/109/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/109/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Lajda, nar. 19.12.1986, bytom Vinohradská 931/1, 951 12 Ivanka
pri Nitre v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku – mobilného telefónu zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný hnuteľný majetok dlžníka a to:

mobilný telefón, SAMSUNG GALAXY J5 (2017), výrobné číslo: SM-J530F/DS, miera opotrebovanosti bežné
opotrebenie; farba: Blue Silver, mobilný telefón sa nachádza v kancelárii správcu

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 28OdK/109/2019 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, Mgr. Tomáš
Timoranský, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 5.9.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predmet ponukového konania
c.) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 125 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK12 0900 0000 0051 4677 6525,
variabilný symbol: 001

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správca vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového kola bude znášať úspešný
záujemca ponukového konania.

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – hnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania
zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K072754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lajda Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradská 931 / 1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/109/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/109/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške 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, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový
účet vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK12 0900 0000 0051 4677 6525 pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako
variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť
preddavok podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá
subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Tomáš Timoranský, správca
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K072755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galovič Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmice -, 956 21 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1956
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/132/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/132/2019
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: Jozef Galovič, Kuzmice -/, 956 21 Kuzmice, nar.: 29.11.1956 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd
Nitra, sp. zn. 30OdK/132/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 07.08.2019 . 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 rovnopise u správcu na
adrese: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii
na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
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
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

519

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

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 Jozef Galovič, Kuzmice -/-, 956 21 Kuzmice, born.: 29.11.1956 (hereinafter referred to as "debtor")
we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Nitra (District Court), No.
30OdK/132/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District
Court was published in Business Journal on 7th 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 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: SKP, k.s.,
Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691 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
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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.
V Nitre, dňa 15.08.2019
In Nitre, 15th of August 2019
SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K072756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galovič Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmice -, 956 21 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1956
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/132/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/132/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, správca úpadcu: Jozef Galovič,
Kuzmice -/-, 956 21 Kuzmice, nar.: 29.11.1956, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Mostná 13, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné
vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk

K072757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galovič Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmice -, 956 21 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1956
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/132/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/132/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Jozef Galovič,
Kuzmice -/-, 956 21 Kuzmice, IČO: /r.č.: / nar.: 29.11.1956, 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: SK30 0900 0000 0004 3516 1057,
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
špecifický symbol: 943; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Jozef Galovič

K072758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Suchá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 416/24A, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/140/2019 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/140/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Ružena Suchá, nar. 22.11.1980, bytom: Dlhá 24A, 951 75 Beladice, týmto oznamuje účastníkom
konkurzného konania a ich zástupcom, že do spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, počas úradných hodín správcu, pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 12:00
hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je nutné si vopred dohodnúť telefonicky na tel.
čísle +421 915 342 848 alebo elektronicky na e-mailovej adrese office@akdobis.sk.
JUDr. Marián Dobiš, správca

K072759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Suchá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 416/24A, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/140/2019 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/140/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka Ružena Suchá, nar. 22.11.1980, bytom: Dlhá 24A, 951 75 Beladice, týmto v zmysle § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje bankový
účet v tvare IBAN, na ktorý je možné zložiť predddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR pre
popretie pohľadávky veriteľom; bankový účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky v tvare IBAN: SK23 1111 0000 0010 3812 9007.
JUDr. Marián Dobiš, správca
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K072760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Suchá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 416/24A, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/140/2019 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/140/2019
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
Ružena Suchá, nar. 22.11.1980, bytom: Dlhá 24A, 951 75 Beladice(ďalej ako "dlžník“) oznamujem, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 29OdK/140/2019 - 19 zo dňa 05.08.2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 155/2019 dňa 13.08.2019, vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol
ustanovený JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie Sládkovičova 1, 949 01 Nitra. Táto výzva sa vzťahuje na
zahraničných veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( §167a ods. 3 ZKR). Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu
do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až
6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba
ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ,
ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného
veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde
(§167l ods. 3 ZKR).
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
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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).
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 the Direction of European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
trustee of debtor Ružena Suchá, born on 22.11.1980, resided: Dlhá 24A, 951 75 Beladice (hereinafter as
"debtor") is my responsibility to inform you, that the district Court in Nitra made the Decision No.
29OdK/140/2019 - 19 dated on 05.08.2019, which was published in the Commercial bulletin No. 144/2019 from
the date 13.08.2019, where the court proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed JUDr.
Marián Dobiš, Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, as the trustee in the bankruptcy. This notice refers to the foreign
creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak republic.
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
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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.
JUDr. Marián Dobiš, správca/trustee

K072761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VODNÝ SVET, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vašinova 61, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 344 567
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2019 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra
Oddelená
veriteľa :

podstata

zabezpečeného
druhé (2.), stav: zistené

poradie zabezpečovacieho práva:
7
číslo zabezpečenej pohľadávky v
zozname pohľadávok
právny
dôvod
vzniku/zriadenia Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
zabezpečovacieho práva:
102124640/2018 zo dňa 25.10.2018, právoplatné dňa 23.11.2018
10.12.2018
dátum
a čas
registrácie
zabezpečovacieho práva:
7:29 hod.
Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra
Oddelená podstata zabezpečeného
veriteľa :
prvé (1.), stav: zistené
poradie zabezpečovacieho práva:
8
číslo zabezpečenej
zozname pohľadávok

pohľadávky

č. výška
zabezpečenej
pohľadávky:
215,90 EUR

v
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právny
dôvod
vzniku/zriadenia Rozhodnutie
o
zriadení
záložného
práva
k
nehnuteľnostiam výška
zabezpečenej
zabezpečovacieho práva:
č.101621100/2018 zo dňa 20.08.2018, právoplatné dňa 12.09.2018
pohľadávky:
21.09.2018
dátum
a čas
zabezpečovacieho práva:

1.200.- EUR

registrácie 13:36 hod.
Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra

Oddelená
veriteľa :

podstata

zabezpečeného
prvé (1.), stav: zistené

poradie zabezpečovacieho práva:
9
číslo zabezpečenej pohľadávky v
zozname pohľadávok
právny
dôvod
vzniku/zriadenia Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
zabezpečovacieho práva:
101621100/2018 zo dňa 20.08.2018, právoplatné dňa 12.09.2018
21.09.2018
dátum
a čas
zabezpečovacieho práva:

č. výška
zabezpečenej
pohľadávky:
0,86 EUR

registrácie 13:36 hod.

Súpisová položka č. 1

Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2667
Okres: Prievidza
Obec: SEBEDRAŽIE
Katastrálne územie: Sebedražie
Štát: Slovensko

Popis: Pozemok, parc. č. 3659/1, parcela registra “C“, trvalý trávny porast o výmere 1479 m2, spoluvlastnícky
podiel 1/1, v skutočnosti ide o vodnú plochu.

Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 95,69 EUR

Súpisová položka č. 2

Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2667
Okres: Prievidza
Obec: SEBEDRAŽIE
Katastrálne územie: Sebedražie
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Štát: Slovensko

- pozemok parc. č. 3659/2, parcela registra “C“, ostatná plocha o výmere 482 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1

Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 891,70 EUR

Súpisová položka č. 3

Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2667
Okres: Prievidza
Obec: SEBEDRAŽIE
Katastrálne územie: Sebedražie
Štát: Slovensko

- pozemok parc. č. 3659/3, parcela registra “C“, vodná plocha o výmere 777 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1

Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 1.048,95 EUR

Súpisová položka č. 4

Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2667
Okres: Prievidza
Obec: SEBEDRAŽIE
Katastrálne územie: Sebedražie
Štát: Slovensko
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- pozemok parc. č. 3659/4, parcela registra “C“, vodná plocha o výmere 541 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1

Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 730,35 EUR

Súpisová položka č. 5

Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2667
Okres: Prievidza
Obec: SEBEDRAŽIE
Katastrálne územie: Sebedražie
Štát: Slovensko

- pozemok parc. č. 3659/5, parcela registra “C“, vodná plocha o výmere 26 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1

Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 35,10 EUR

K072762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VODNÝ SVET, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vašinova 61, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 344 567
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2019 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová položka č. 1
Recepcia.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
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Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Ide o jednoduchú drevenú stavbu.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 2.275,37 EUR

Súpisová položka č. 2
Účelový objekt pre údržbu SO 06.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Ide o prízemný objekt tvorený dvomi betónovými prefabrikovanými garážami spojenými a obstavenými
drevom so sedlovou strechou.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 4.124,69 EUR

Súpisová položka č. 3
Sociálne zariadenie.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3658/1, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Ide o prízemný objekt, čiastočne murovaný a drevený, umiestnený pri vstupnej bráne.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 2.884,17 EUR

Súpisová položka č. 4
Požičovňa rybárskeho náradia s terasou.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3658/2, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Ide o jednopodlažný objekt drevenej konštrukcie v tvare lode. ZP 100 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
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Súpisová hodnota: 6.977,73 EUR

Súpisová položka č. 5
Minigolf 7 jamiek.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3658/1, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Betónové plochy ohradené kovovou pásovinou, plocha 35 m2
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 202,57 EUR

Súpisová položka č. 6
Objekt čerpadiel zavlažovania.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3654, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Ide o kovový prízemný objekt (kontajner).
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 565,93 EUR

Súpisová položka č. 7
Oplotenie účelového objektu. (SO 06)
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Pletivový plot na obetónovaných kovových stĺpikoch s kovovou posuvnou bránou. d - 90 m
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 1.440,27 EUR

Súpisová položka č. 8
Oplotenie golfových ihrísk
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
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Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Oplotenie areálu. Pletivový plot na obetónovaných kovových stĺpikoch, s plotovými vrátkami -5ks. d -2 600
m
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 43.225,47 EUR

Súpisová položka č. 9
Račia farma - oplotenie.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3661, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Plot na oceľových stĺpikoch. d – 160 m
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 2.087,66 EUR

Súpisová položka č. 10
Oplotenie rekreačného areálu.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3658/1, okres Prievidza, obec Sebedražie, k.
ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3225.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3658/4, okres Prievidza, obec Sebedražie, k.
ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3225.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3658/5, okres Prievidza, obec Sebedražie, k.
ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3225.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3659/1, okres Prievidza, obec Sebedražie, k.
ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 2667.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3659/2, okres Prievidza, obec Sebedražie, k.
ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 2667.
Popis: Plot na oceľových stĺpikoch s dvojkrídlovou oceľovou bránou. d - 400 m
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 5.119,52 EUR

Súpisová položka č. 11
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prístupová komunikácia.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3657, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 2976.
Popis: Ide o nespevnenú komunikáciu s povrchom z drveného recyklovaného asfaltu. Plocha 1 500 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 4.222,94 EUR

Súpisová položka č. 12
Parkovisko.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcelách reg. “C“ č. 3654, 3675, okres Prievidza, obec
Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanýchna LV č. 3255.
Popis: Ide o spevnený povrch z drveného recyklovaného asfaltu. Plocha 750 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 2.111,47 EUR

Súpisová položka č. 13
Prípojka NN SO 04
Stavba – elektrické rozvody, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza,
obec Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV 3255.
Popis: Elektrická káblová prípojka zemná Cu – 4 x 10 mm2, d - 30 m
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 529,70 EUR

Súpisová položka č. 14
Vonkajšie osvetlenie SO 05.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Vonkajšie osvetlenie odpaľovacej rampy.
Deň zapísania: 12.08.2019
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
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Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 500,58 EUR

Súpisová položka č. 15
Sádka č. 1.
Nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3658/8, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú. Sebedražie, zapísanej na
LV č. 3255.
Popis: Stavebná úprava dna a brehov vodnej plochy kameňmi a geotextíliou, plocha 78 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 1.111,20 EUR

Súpisová položka č. 16
Sádka č. 2.
Nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3658/7, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú. Sebedražie, zapísanej na
LV č. 3255.
Popis: Stavebná úprava dna a brehov vodnej plochy kameňmi a geotextíliou, plocha 89 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 1.267,91 EUR

Súpisová položka č. 17
Sádka č. 3.
Nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3658/6, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú. Sebedražie, zapísanej na
LV č. 3255.
Popis: Stavebná úprava dna a brehov vodnej plochy kameňmi a geotextíliou, plocha 97 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 1.381,89 EUR

Súpisová položka č. 18
Malá nádrž.
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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Nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3659/5, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú. Sebedražie, zapísanej na
LV č. 2667.
Popis: Stavebná úprava dna a brehov vodnej plochy kameňmi a geotextíliou, plocha 26 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 370,40 EUR

Súpisová položka č. 19
Dvojrybník.
Nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3658/3, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú. Sebedražie, zapísanej na
LV č. 3255.
Popis: Stavebná úprava dna a brehov vodnej plochy kameňmi a geotextíliou, plocha 137 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 2.129,26 EUR

Súpisová položka č. 20
Rybník č. 1.
Nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3659/4, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú. Sebedražie, zapísanej na
LV č. 2667.
Popis: Stavebná úprava dna a brehov vodnej plochy kameňmi, geotextíliou a hydroizoláciou, plocha 389 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 6.045,85 EUR

Súpisová položka č. 21
Rybník č. 2.
Nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3659/3, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú. Sebedražie, zapísanej na
LV č. 2667.
Popis: Stavebná úprava dna a brehov vodnej plochy kameňmi, geotextíliou a hydroizoláciou, plocha 735 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota: 11.423,40 EUR

Súpisová položka č. 22
Rybník č. 3.
Nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3659/3, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú. Sebedražie, zapísanej na
LV č. 2667.
Popis: Stavebná úprava dna a brehov vodnej plochy kameňmi, geotextíliou a hydroizoláciou, plocha 1 327 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 18.690,76 EUR

Súpisová položka č. 23
Chodníky v rekreačnom areáli.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3658/1, okres Prievidza, obec Sebedražie, k.
ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3225.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3658/4, okres Prievidza, obec Sebedražie, k.
ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3225.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3658/5, okres Prievidza, obec Sebedražie, k.
ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3225.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3659/2, okres Prievidza, obec Sebedražie, k.
ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 2667.
Popis: Štrková spevnená komunikácia, plocha 826 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 3.941,93 EUR

Súpisová položka č. 24
Prístrešok na kamenných stĺpoch.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3658/5, okres Prievidza, obec Sebedražie, k.
ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3225.
Popis: Prízemná stavba v tvare obdĺžnika bez podlahy. Drevené stĺpiky obložené kameňom, sedlová strecha s
valbami, krytina z asfaltových šindľov. Plocha 13,86 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota: 442,59 EUR

Súpisová položka č. 25
Prípojka NN pre rekreačný areál č. 1
Stavba – elektrické rozvody, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcelách reg. “C“ č. 3658/1 a 3675, okres
Prievidza, obec Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísaných na LV 3255.
Popis: Elektrická káblová prípojka zemná Al – 4 x 35 mm2, d - 300 m
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 2.511,11 EUR

Súpisová položka č. 26
Prípojka NN pre rekreačný areál č. 2
Stavba – elektrické rozvody, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcelách reg. “C“ č. 3658/1 a 3675, okres
Prievidza, obec Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísaných na LV 3255.
Popis: Elektrická káblová prípojka vzdušná Al – 4 x 35 mm2, d - 180 m
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 1.014,02 EUR

Súpisová položka č. 27
Čistiareň odpadových vôd.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3658/1, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Objekt je umiestnený pod zemou s krytom umiestneným na úrovni terénu.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 745,25 EUR

Súpisová položka č. 28
Račia farma.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3661, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: 8 ks nádrží s plochou 15-18 m2, s prítokmi a odtokmi cez plastové rúry, so spevnenými brehmi a izolované
proti úniku vody.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 1.837,76 EUR

Súpisová položka č. 29
Račia farma prívodný kanál.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3661, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Kanál na zabezpečenie prítoku vody.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 1.127,02 EUR

Súpisová položka č. 30
Račia farma – chodníky.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3661, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: spevnená plocha so štrkovým povrchom. Plocha 150 m2
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 715,85 EUR

Súpisová položka č. 31
Račia farma - zadná nádrž.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3661, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Vodná nádrž s plochou cca 20 m2 so spevnenými brehmi.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota: 284,92 EUR

Súpisová položka č. 32
Cesty a chodníky cez 9 - jamkové ihrisko.
Stavba - spevnené plochy, nezapísané na LV, nachádzajúce sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza,
obec Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Spevnený povrch so štrkovým povrchom, resp. z drveného asfaltu. Plocha 5 500 m2
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 31.022,68 EUR

Súpisová položka č. 33
Cestička popri 6 j. ihrisku
Stavba - spevnené plochy, nezapísané na LV, nachádzajúce sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza,
obec Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Spevnený povrch so štrkovým povrchom, resp. z drveného asfaltu. Plocha 1 000 m2
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 5.640,49 EUR

Súpisová položka č. 34
Dláždený chodník na odpalisku.
Stavba - spevnené plochy, nezapísané na LV, nachádzajúce sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza,
obec Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Zámková dlažba z betónových dlaždíc na štrkovom lôžku. Plocha 300 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 2.254,91 EUR

Súpisová položka č. 35
Odvodnenie 6 j. ihrisko.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stavba - šachty, nezapísané na LV, nachádzajúce sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec
Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Betónové prefabrikované šachiet s hĺbkou 2 m, 3 ks.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 499,50 EUR

Súpisová položka č. 36
Odvodnenie 6 j. ihrisko - potrubie.
Stavba - inžinierske siete, nezapísané na LV, nachádzajúce sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec
Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Kanalizačné rúry DN 400 mm, v dĺžke 550 m.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 18.032,83 EUR

Súpisová položka č. 37
Odvodnenie 9 j. ihrisko.
Stavba - šachty, nezapísané na LV, nachádzajúce sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec
Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Betónové prefabrikované šachiet s hĺbkou 2 m, 20 ks.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 3.746,29 EUR

Súpisová položka č. 38
Odvodnenie 9 j. ihrisko – potrubie.
Stavba - inžinierske siete, nezapísané na LV, nachádzajúce sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec
Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Kanalizačné rúry DN 400 mm, v dĺžke 1 800 m.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 66.393,61 EUR

Súpisová položka č. 39
Odpalisko SO 02.
Upravená plocha, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec
Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Upravený trávnatý povrch s rozlohou 19 000 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 19.794,11 EUR

Súpisová položka č. 40
Zavlažovací systém – 6 j. akadémia.
Automatický zavlažovací systém nachádzajúci sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec Sebedražie,
k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Zavlažovací systém pozostáva z čerpacej stanice, rozvodov vody, ovládacích káblov, výsuvných rotačných
ostrekovačov a riadiaceho systému so záberom 21 600 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 6.111,59 EUR

Súpisová položka č. 41
Zavlažovací systém – 9 j. ihrisko.
Automatický zavlažovací systém nachádzajúci sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec Sebedražie,
k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Zavlažovací systém pozostáva z čerpacej stanice, rozvodov vody, ovládacích káblov, výsuvných rotačných
ostrekovačov a riadiaceho systému so záberom 142 404 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 55.559,25 EUR

Súpisová položka č. 42
Greeny 6 j. akadémia.
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

540

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

Upravená plocha, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec
Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Upravený trávnatý povrch o rozlohe 1 600 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 8.148,78 EUR

Súpisová položka č. 43
Greeny 9 j.
Upravená plocha, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec
Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Upravený trávnatý povrch o rozlohe 4 600 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 46.149,45 EUR

Súpisová položka č. 44
Chipping green.
Upravená plocha, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec
Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Upravený trávnatý povrch o rozlohe 300 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 3.344,16 EUR

Súpisová položka č. 45
Putting green.
Upravená plocha, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec
Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Upravený trávnatý povrch o rozlohe 300 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota: 3.344,16 EUR

Súpisová položka č. 46
Hi Tatra green.
Upravená plocha, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec
Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Upravený trávnatý povrch o rozlohe 1 400 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 16.505,06 EUR

Súpisová položka č. 47
Fairway 6+ j.
Upravená plocha, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec
Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Upravený trávnatý povrch o rozlohe 8 000 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 4.149,84 EUR

Súpisová položka č. 48
Fairway 9 j.
Upravená plocha, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec
Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Upravený trávnatý povrch o rozlohe 38 000 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 21.179,70 EUR

Súpisová položka č. 49
Rough 6 j.
Upravená plocha, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec
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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Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Upravený trávnatý povrch o rozlohe 12 000 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 4.810,04 EUR

Súpisová položka č. 50
Rough 9 j.
Upravená plocha, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec
Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Upravený trávnatý povrch o rozlohe 90 000 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 40.129,95 EUR

Súpisová položka č. 51
Tee 6 j.
Upravená plocha, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec
Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Upravený trávnatý povrch o rozlohe 2 600 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 9.195,68 EUR

Súpisová položka č. 52
Tee 9 j.
Upravená plocha, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3675, okres Prievidza, obec
Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Upravený trávnatý povrch o rozlohe 2 600 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 11.647,86 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová položka č. 53
Areál na grilovanie.
Stavba nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele reg. “C“ č. 3658/1, okres Prievidza, obec Sebedražie, k. ú.
Sebedražie v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 3255.
Popis: Štrkové spevnené plochy, vonkajšie schody, kamenivom spevnené medze, stolovanie, ohnisko s grilom,
konštrukcia z drevených pilierov a kolov. Rozloha 200 m2.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 480,20 EUR

Súpisová položka č. 54
Pohľadávka z bežného účtu IBAN SK44 1111 0000 0066 2705 6005, zostatok na účte v sume 164,35 EUR.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 164,35 EUR

Súpisová položka č. 55
Zostatok v pokladni v sume 6,12 EUR.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 6,12 EUR

Súpisová položka č. 56
Pohľadávka z obchodného styku, uplatnená faktúrou č. 20170001 zo dňa 18.05.2017, splatná dňa 28.05.2017,
nominálna hodnota 21.000,- EUR. Dlžník: GOLF CLUB SCOTLAND, združenie, IČO: 42144981, so sídlom
Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 21.000,- EUR

Súpisová položka č. 57
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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Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke zo dňa 09.01.2014 s príslušenstvom, splatná dňa 21.06.2017 – vyhlásením
konkurzu, nominálna hodnota 5.000,- EUR. Dlžník: GOLF CLUB SCOTLAND, združenie, IČO: 42144981, so
sídlom Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 5.000,- EUR

Súpisová položka č. 58
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke zo dňa 10.01.2014 s príslušenstvom, splatná dňa 21.06.2017 – vyhlásením
konkurzu, nominálna hodnota 5.000,- EUR. Dlžník: GOLF CLUB SCOTLAND, združenie, IČO: 42144981, so
sídlom Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 5.000,- EUR

Súpisová položka č. 59
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke zo dňa 13.01.2014 s príslušenstvom, splatná dňa 21.06.2017 – vyhlásením
konkurzu, nominálna hodnota 5.000,- EUR. Dlžník: GOLF CLUB SCOTLAND, združenie, IČO: 42144981, so
sídlom Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 5.000,- EUR

Súpisová položka č. 60
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke zo dňa 14.01.2014 s príslušenstvom, splatná dňa 21.06.2017 – vyhlásením
konkurzu, nominálna hodnota 5.000,- EUR. Dlžník: GOLF CLUB SCOTLAND, združenie, IČO: 42144981, so
sídlom Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 5.000,- EUR

Súpisová položka č. 61
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke zo dňa 15.01.2014 s príslušenstvom, splatná dňa 21.06.2017 – vyhlásením
konkurzu, nominálna hodnota 5.000,- EUR. Dlžník: GOLF CLUB SCOTLAND, združenie, IČO: 42144981, so
sídlom Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza.

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 zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 5.000,- EUR

Súpisová položka č. 62
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke zo dňa 16.01.2014 s príslušenstvom, splatná dňa 21.06.2017 – vyhlásením
konkurzu, nominálna hodnota 5.000,- EUR. Dlžník: GOLF CLUB SCOTLAND, združenie, IČO: 42144981, so
sídlom Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 5.000,- EUR

Súpisová položka č. 63
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke zo dňa 17.01.2014 s príslušenstvom, splatná dňa 21.06.2017 – vyhlásením
konkurzu, nominálna hodnota 5.000,- EUR. Dlžník: GOLF CLUB SCOTLAND, združenie, IČO: 42144981, so
sídlom Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 5.000,- EUR

Súpisová položka č. 64
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke zo dňa 20.01.2014 s príslušenstvom, splatná dňa 21.06.2017 – vyhlásením
konkurzu, nominálna hodnota 5.000,- EUR. Dlžník: GOLF CLUB SCOTLAND, združenie, IČO: 42144981, so
sídlom Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 5.000,- EUR

Súpisová položka č. 65
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke zo dňa 21.01.2014 s príslušenstvom, splatná dňa 21.06.2017 – vyhlásením
konkurzu, nominálna hodnota 5.000,- EUR. Dlžník: GOLF CLUB SCOTLAND, združenie, IČO: 42144981, so
sídlom Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová položka č. 66
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke zo dňa 22.01.2014 s príslušenstvom, splatná dňa 21.06.2017 – vyhlásením
konkurzu, nominálna hodnota 5.000,- EUR. Dlžník: GOLF CLUB SCOTLAND, združenie, IČO: 42144981, so
sídlom Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 5.000,- EUR

Súpisová položka č. 67
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke zo dňa 23.01.2014 s príslušenstvom, splatná dňa 21.06.2017 – vyhlásením
konkurzu, nominálna hodnota 5.000,- EUR. Dlžník: GOLF CLUB SCOTLAND, združenie, IČO: 42144981, so
sídlom Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 5.000,- EUR

Súpisová položka č. 68
Pohľadávka zo zmluvy o pôžičke zo dňa 24.01.2014 s príslušenstvom, splatná dňa 21.06.2017 – vyhlásením
konkurzu, nominálna hodnota 5.000,- EUR. Dlžník: GOLF CLUB SCOTLAND, združenie, IČO: 42144981, so
sídlom Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza.
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 5.000,- EUR

Súpisová položka č. 69
Prípojka vody pre rekreačný areál
Stavba – inžinierske siete, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcelách reg. “C“ č. 3658/1,2 a 3675, okres
Prievidza, obec Sebedražie, k. ú. Sebedražie v podiele 1/1, zapísaných na LV 3255.
Popis: Vodovodná prípojka DN 25 mm, d - 180 m
Deň zapísania: 12.08.2019
Dôvod zapísania: ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota: 3.842,14 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K072763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Švecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 292/1, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdS/3/2019 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdS/3/2019
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

OZNÁMENIE O ZOSTAVENÍ NÁVRHU SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA
JUDr. Ladislav Barát, sídlo kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, ustanovený uznesením Okresného súdu v Nitre
spisová značka: 32OdS/3/2019 zo dňa 11.06.2019 (uverejnené v Obchodnom vestníku č. 117/2019 dňa
19.06.2019 právoplatné dňa 20.06.2019) za správcu dlžníčky Jarmila Švecová, nar. 29.10.1961, bytom Palárikova
292/1, 953 01 Zlaté Moravce - Chyzerovce, v súlade s § 168d ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii
v platnom znení oznamuje v Obchodnom vestníku, že zostavil návrh splátkového
kalendára spolu s percentom,
v ktorom sa navrhuje uspokojenie nezabezpečených veriteľov. Každý kto tvrdí,
že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára.
Vzhľadom na výšku záväzkov a pomer majetku k záväzkom, percento uspokojenia pohľadávok nezabezpečených
veriteľov formou splátkového kalendára predstavuje 100 %.
Podľa § 168d ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení „Každý veriteľ, ktorý
môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia 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.“

v Nitre dňa 16.08.2019

JUDr. Ladislav Barát
správca

K072764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Repková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jozefa Kronera 3950/17, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1953
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/251/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/251/2019
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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LexCreditor k.s., správca dlžníka: Božena Repková, nar. 24.04.1953, bytom Jozefa Kronera 3950/17, 036 01
Martin, do 08.04.2009 podnikajúceho pod obchodným menom Božena Zollerová ZOLMIX, s miestom podnikania
Ševčenkova 4/9, 036 01 Martin, IČO: 32 664 028, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Červenej armády 1, 036 01 Martin, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od
13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom emailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K072765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Repková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jozefa Kronera 3950/17, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1953
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/251/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/251/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Božena Repková, nar. 24.04.1953, bytom Jozefa Kronera 3950/17, 036 01
Martin, do 08.04.2009 podnikajúceho pod obchodným menom Božena Zollerová ZOLMIX, s miestom podnikania
Ševčenkova 4/9, 036 01 Martin, IČO: 32 664 028, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje
účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN:
SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB a.s..
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„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 odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„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.“
LexCreditor k.s.

K072766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svetlošák Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klinec II. 200/1 Drietoma 601, 029 43 Zubrohlava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/233/2019 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/233/2019
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
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2OdK/233/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka: Dušan Svetlošák, nar. 18.5.1986, bytom Klinec II. 200/1, 029 43 Zubrohlava, adresa na
doručovanie, Drietoma 601, 913 03 Drietoma,do 15.4.2019 podnikajúceho pod obchodným menom Dušan
Svetlošák- DOMtex, s miestom podnikania Klinec II. 200/1, 029 43 Zubrohlava, IČO: 43 181 783, možno
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese : Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
v úradných hodinách , ktoré sú každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod., po predchádzajúcej písomnej, emailovej alebo telefonickej dohode.
Kontakt: tel./fax 043/4292580, mob. 0907852053, e-mail:
machajdova@centrum.sk

Správca: JUDr. Anna Machajdová

K072767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svetlošák Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klinec II. 200/1 Drietoma 601, 029 43 Zubrohlava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/233/2019 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/233/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Text:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Dušan Svetlošák, nar. 18.5.1986, bytom Klinec II. 200/1, 029 43 Zubrohlava (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Žilina, spis. zn.: 2OdK/233/2019, zo dňa 30.07.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as
the bankruptcy trustee of the debtor Dušan Svetlošák, date of birth 18.05.1986, residency at Klinec II.
200/1, 029 43 Zubrohlava (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the
District Court Žilina, No. 2OdK/233/2019 dated on 30th of Juli 2019, the bankruptcy was declared on the
Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina 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 Žilina 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. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy
and Restructuring and § 199 sec. 9 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu JUDr.Anna Machajdová, správca, Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, Slovenská republika, alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Elektronické
podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring hereinafter only BRA") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45
days from the permission of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with
the trustee to the address: JUDr. Anna Machajdová, správca, Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, Slovak
Republic or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling
and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized
for submission of electronic filling.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 07.08.2019.
The date 07th 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť,
alebo podmienka od ktorej závisí vznik pohľadávky (§29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (§ 167l ods. 5 ZKR).
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor (§ 167l sec. 5 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 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 Parlament and Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
v/in Turany, dňa/date 14.8.2019. JUDr. Anna Machajdová, správca

K072768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurnek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráňavy 39, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/251/2019 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/251/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka: Peter Ďurnek, nar. 30.3.1969, bytom Stráňavy 39, 013 25 Stráňavy, možno nahliadať
do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese : Budovateľská 516/2, 038 53 Turany v úradných
hodinách , ktoré sú každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod., po predchádzajúcej písomnej, e-mailovej alebo
telefonickej dohode. Kontakt: tel./fax 043/4292580, mob. 0907852053, e-mail: machajdova@centrum.sk

Správca: JUDr. Anna Machajdová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K072769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Pietra 399/25 399/25, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/168/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/168/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa § 167v ods. 1 ZKR, správca vo veci vyhláseného konkurzu Okresným súdom Žilina sp. zn. 2OdK/168/2019
na majetok dlžníka: Soňa Lacková, nar. 11.09.1954, bytom A. Pietra 399/25, 036 01 Martin, oznamuje, že
konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Žiline, 12.08.2019
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K072770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šotkovský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 3083 / 32, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/166/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/166/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa § 167v ods. 1 ZKR, správca vo veci vyhláseného konkurzu Okresným súdom Žilina sp. zn. 7OdK/166/2019
na majetok dlžníka: Vladimír Šotkovský, nar. 27.07.1981, trvale bytom Gaštanová 3083/32, 010 07 Žilina,
podnikajúceho pod obchodným menom Vladimír Šotkovský, s miestom podnikania Gaštanová 3083/32, 010 07
Žilina, IČO: 41 410 637, oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

V Žiline, 12.08.2019
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K072771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/243/2019 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/243/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Andrea Buricová, správca úpadcu Igor Rác, nar. 09.11.1963, bytom 010 01 Žilina, adresa na doručovanie
Martinská 1621/16, 010 08 Žilina, týmto oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn.
2OdK/243/2019 zverejneného v OV č. 154/2019 zo dňa 12.08.2019 pod č. K069643, že v zmysle ustanovenia § 8
ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. a ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese sídlom Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, počas
pracovných dní v úradných hodinách od 08:00 hod. do 14:45 hod. Možnosť nahliadať do správcovského spisu
majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z obch. registra, platného OP, resp.
plnej moci. V prípade záujmu o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné dohodnúť si termín vopred buď
písomne na uvedenej adrese, e-mailom na andrea.buricova@gmail.com alebo telefonicky na +421 911 881 884.
Mgr. Andrea Buricová, správca

K072772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/243/2019 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/243/2019
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 v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000.
Ako správca úpadcu Igor Rác, nar. 09.11.1963, bytom 010 01 Žilina, adresa na doručovanie Martinská 1621/16,
010 08 Žilina, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu v Žiline vyhlásený konkurz sp.
zn. 2OdK/243/2019. Oznámenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v OV č. 154/2019 zo dňa 12.08.2019 pod
č. K069643. Za správcu bola ustanovená Mgr. Andrea Buricová, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01
Dolný Kubín, IČO: 42392268, značka správcu: S1509. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s
čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
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. Ustanovenie §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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké 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 sú: a) meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo; po b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu, alebo názov a sídlo úpadcu; c) právny 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 mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v
mene euro, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje, 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 majetku, 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 Igor Rác born 09.11.1963, permanently resided: 010 01 Žilina, delivery address:
Martinská 1621/16, 010 08 Žilina (hereinafter as "bankrupt") is our responsibility to inform you, that the district
Court in Žilina made the Decision No. 2OdK/243/2019 which was published in the Commercial bulletin No
154/2019 from 12.08.2019 under the No K069643, where the court proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Mgr. Andrea Buricová, Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42392268,
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 loan 25c) 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
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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.
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.

Mgr. Andrea Buricová, správca/trustee

K072773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Valková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenské Pravno 308, 038 22 Slovenské Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1982
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/236/2019/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/236/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
č.

Spol.
podiel
úpadcu

Typ súpisovej
Názov/popis hnuteľnej veci všeobecná podstata
zložky majetku

1 hnuteľná vec
2 hnuteľná vec

3 hnuteľná vec

Motorové vozidlo značky ŠKODA FORMAN 135, VIN:TMBCEF300P0753026, druh
vozidla osobné, druh karosérie AC kombi, farba modrá, kategória vozidla M1,
1/1
celková hmotnosť 1370kg, rok výroby 1993, ŠPZ:TR648AR,
Motorové vozidlo značky SEAT INCA 9K/AYQ/SG, VIN:VSSZZZ9KZ2R004635 ,
druh vozidla nákladné, druh karosérie BA skriňová, farba červená, kategória
1/1
vozidla N1, celková hmotnosť 1760kg, rok výroby:2002, ŠPZ:TR525AT
Prívesný vozík značky WIOLA VIKI 1 W-600/ASA3B1G11S1/ ,
VIN:SUCE1ASA3F1005726, druh vozidla príves nákladný, druh karosérie DC
1/1
valníková, farba šedá, kategória vozidla O1, celková hmotnosť 750kg,
ŠPZ:TR730YB

Súpis.
hodnota
majetku

Poznámka
spornosti v
prospech

€300,00
€700,00

€500,00

JUDr. Jaroslav Plichta, správca.

K072774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Baroniaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne 118, 023 13 Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/247/2019/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/247/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o nahliadnuti do spravcovskeho spisu
JUDr.Jaroslav Plichta, správca konkurznej podstaty dlžníka Jaroslava Baroniaková, nar. 08.12.1980,
bytom Čierne 118, 023 13 Čierne, konkurzná vec vedená na Okresnom súde Žilina pod sp.zn.:9OdK/247/2019 v
zmysle ustanovenia § 85 ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. a ust. §8 ods.4 zákona č.8/2005 Z.z. v platnom znení
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ul. Radlinského 1718 v
Dolnom Kubíne v pracovných dňoch od 8:°° do 14:°° hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu nahláste prosím
písomne na uvedenú adresu kancelárie, telefonicky na číslo tel. 0911 259 532, alebo mailom
na jaro.plichta@gmail.com
JUDr. Jaroslav Plichta, správca.

K072775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Madliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná Revúca 335, 034 74 Liptovské Revúce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1952
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2011 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2011
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Ján Madliak, nar.: 12.11.1952, bytom Stredná Revúca 335, 034 74 Liptovské Revúce,
vedenej na Okresnom súde Žilina, sp.zn. 3K/12/2011, správca úpadcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE,
k.s., so sídlom Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 669 415, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „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 konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie (§ 96 ods. 3 ZKR):
Veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu,
alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu
určenom správcom.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate možno dohodnúť mailom na:
j.paskova@bankruptcy.sk.
V Banskej Bystrici, dňa 15.08.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K072776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Gežová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1988
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/34/2018/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/34/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka Oľga Gežová, nar.:
13.07.1988, trvale bytom: Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s ustanovením § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, spis. zn.
8OdK/34/2018 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Žiline dňa 15.08.2019
KP recovery, k.s.,
Správca
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K072777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4633/67, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1969
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/36/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/36/2019
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
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 11.02.2019, sp. zn. 2OdK/36/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 34/2019 zo dňa 18.02.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Darina Balážová, nar. 21. 6.
1969, bytom Hlboké 4633/67, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie
správcu bola ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601
Dolný Kubín, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731
(ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h 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“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „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.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Darina Balážová, nar. 21.06.1969, bytom
Hlboké 4633/67, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K072778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Baroniaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne 118, 023 13 Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
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Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/247/2019/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/247/2019
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 Jaroslava Baroniaková,
nar. 08.12.1980, bytom Čierne 118, 023 13 Čierne, (ďalej len "dlžník") oznamujem, že bol na majetok dlžníka
Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 9OdK/247/2019 zo dňa 05.08.2019 uverejneným v Obchodnom
vestníku č.154/2019 dňa 12.08.2019 (právoplatné 13.08.2019) vyhlásený konkurz a do funkcie správcu bol
ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, značka správcu: S1520 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Jaroslava Broniaková, date of birth 08.12.1980, address: M. Čierne 118, 023 13 Čierne,my duty is to
inform you, that the District Court in Žilina No. 9OdK/247/2019 dated 05.08.2019 and promulgated in the
Commercial bulletin N.154/2019 dated 12.08.2019 (valid:13.08.2019) proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed JUDr. Jaroslav Plichta, address: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, Slovak
republic as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
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If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from /declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
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be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca
JUDr. Jaroslav Plichta, trustee of the bankrupt

K072779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Katrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žigmunda Silbigera 6007/20, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1985
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/249/2019 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/249/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť
Ružinov, IČO : 47 166 142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo
1280/B, so sídlom správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR , značka správcu S1673, správca dlžníka Dávid Katrák, nar. 27. 3. 1985, trvale bytom Žigmunda
Silbigera 6007/20, 034 01 Ružomberok týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
v spojení s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že do správcovského spisu č. 7OdK/249/2019 - S1673 majú právo účastníci konkurzného konania
a ich zástupcovia nahliadnuť počas konkurzu v pracovných dňoch , v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od
13,00 hod. do 15,00 hod. v kancelárii správcu, na adrese M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e- mailom na kontakte alena.fetkova@skar.eu.sk alebo telefonicky na tel. čísle
+421 ( 0 )917 500 894 .

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

K072780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Katrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žigmunda Silbigera 6007/20, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1985
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Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/249/2019 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/249/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom
správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR ,
značka správcu S1673, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , zástupca kancelárie a komplementár
spoločnosti, správca dlžníka Dávid Katrák, nar. 27. 03. 1985, bytom Žigmunda Silbigera 6007/20, 034 01
Ružomberok , v právnej veci oddlženia konkurzom , vedenej na Okresnom súde Žilina , č. k. 7OdK/249/2019
týmto oznamuje veriteľom účet správcu v banke za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky na účet zriadený v ČSOB, a. s. , číslo účtu v IBAN tvare : SK98 7500 0000 0040
1919 7550 , pričom pre každé popretie pohľadávky , uplatnenej samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok a to vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR .
Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený účet bol
zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu. Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok na
trovy konania a označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera vrátane špecifického symbolu : 72492019.

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

K072781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Regálová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružomberok 0, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/228/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/228/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ing. Martin Chlapík týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch pondelok - piatok počas úradných hodín
od 8.30 hod. do 11.30 hod a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do spisu je potrebné oznámiť aspoň jeden deň vopred. Prípadné zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu alebo e-mailom na adresu:
martin@chlapik.eu, prípadne dohodnúť telefonicky.
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca
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K072782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Regálová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružomberok 0, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/228/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/228/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca oznamuje číslo
pohľadávky veriteľom.

účtu,

na

ktorý

možno

skladať kauciu vo výške 350 Eur v súvislosti s popretím

Peňažný ústav: Tatra banka a. s. číslo účtu IBAN: SK40 1100 0000 0029 2487 1630
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K072783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvorka Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Osada 13 13, 034 73 Liptovská Osada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/245/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/245/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ing. Martin Chlapík týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch pondelok - piatok počas úradných hodín
od 8.30 hod. do 11.30 hod a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do spisu je potrebné oznámiť aspoň jeden deň vopred. Prípadné zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu alebo e-mailom na adresu:
martin@chlapik.eu, prípadne dohodnúť telefonicky.
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K072784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvorka Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Osada 13 13, 034 73 Liptovská Osada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/245/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/245/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca oznamuje číslo

účtu,

na

ktorý

možno

skladať kauciu vo výške 350 Eur v súvislosti s popretím
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pohľadávky veriteľom.
Peňažný ústav: Tatra banka a. s. číslo účtu IBAN: SK40 1100 0000 0029 2487 1630
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K072785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Námor Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dedinská 129/18 129/18, 010 01 Žilina-Strážov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/244/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/244/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ing. Martin Chlapík týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch pondelok - piatok počas úradných hodín
od 8.30 hod. do 11.30 hod a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do spisu je potrebné oznámiť aspoň jeden deň vopred. Prípadné zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu alebo e-mailom na adresu:
martin@chlapik.eu, prípadne dohodnúť telefonicky.
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K072786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Námor Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dedinská 129/18 129/18, 010 01 Žilina-Strážov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/244/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/244/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca oznamuje číslo
pohľadávky veriteľom.

účtu,

na

ktorý

možno

skladať kauciu vo výške 350 Eur v súvislosti s popretím

Peňažný ústav: Tatra banka a. s. číslo účtu IBAN: SK40 1100 0000 0029 2487 1630
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K072787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cetl Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 137 / 12, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
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Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/50/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/50/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania – nehnuteľnosti (spoluvlastnícke podiely)
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca dlžníka: Peter Cetl, nar. 22.02.1954, bytom P. O. Hviezdoslava 137/12, 036 01
Martin, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Cetl ARTEXIM, s miestom podnikania Kollárova 55, 036 01
Martin, IČO: 17 850 886, týmto s poukazom na ustanovenie § 167n ods. 1 druhá veta a § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), vyhlasuje I. kolo
ponukového konania na predaj majetku zapísaného v súpise majetku konkurznej podstaty zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 155/2019 zo dňa 13.08.2019 - položka č. 4 a 5 a to:
Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť – pozemok
poradie
súpisovej
zložky
majetku v súpise konkurznej 4
podstaty:
popis
súpisovej
zložky
Pozemok – parcela reg. E KN parc. č. 1046 orná pôda o výmere 708 m2
majetku:
štát, okres, obec, katastrálne
územie, príslušný okresný
Slovenská republika; Martin; Martin; Priekopa; Okresný úrad Martin, katastrálny odbor; LV č. 2076
úrad, katastrálny odbor, číslo
LV:
spoluvlastnícky
podiel
4/12
dlžníka:
súpisová hodnota majetku:
3917,60 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Záložné právo prvé v poradí v prospech veriteľov: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015 a Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35776005.
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 9500503/5/3719380/2013/Lin
v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov, ktoré dňa 07.08.2013 vydal Daňový úrad Žilina. Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 02.09.2013.
Záložné právo druhé v poradí v prospech veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva vydaného Daňovým úradom
Žilina č. 9500503/5/1952109/2014/Lin zo dňa 16.05.2014 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 9500503/5/2793790/2014/Ond zo dňa 13.06.2014

zabezpečovacie právo:

Záložné právo tretie v poradí v prospech veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva vydaného Daňovým úradom
Žilina č. 9500503/5/4631068/2014/Ond zo dňa 14.10.2014 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 9500503/5/4923587/2014/Ond zo dňa 05.11.2014
Záložné právo štvrté v poradí v prospech veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva vydaného Daňovým úradom
Žilina č. 9500503/5/5084719/2014/Ond zo dňa 18.11.2014 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 9500503/5/5439881/2014/Ond zo dňa 15.12.2014
Záložné právo piate v poradí v prospech veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva vydaného Daňovým úradom
Žilina č. 21208861/2015 zo dňa 10.11.2015 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o
zriadení záložného práva č. 21448506/2015 zo dňa 14.12.2015
Záložné právo šieste v poradí v prospech veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva vydaného Daňovým úradom
Žilina č. 101040027/2018 zo dňa 25.05.2018 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o
zriadení záložného práva č. 101239486/2018 zo dňa 28.06.2018
Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 424995000015

zabezpečení veritelia:

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, zápis: v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, vl.č. 2257/B
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Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO:
424995000015
číslo
Poradie
Celková
záložného
Právny dôvod
suma
v
práva
EUR
Zostatok daňovej povinnosti na DPH za zdaňovacie
obdobie 1. štvrťrok 2013 vyplývajúca z DP č. 118,86
2/02451931/2013
Daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 2.
štvrťrok 2013 vyplývajúca z DP č. 2/03296598/2013 zo 279,3
dňa 18.07.2013
daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 1.
360,72
štvrťrok 2014 vyplývajúca z DP č. 6/14338698/2014
daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 4.
112,46
štvrťrok 2013 vyplývajúca z DP č. 6/01816318/2014
daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 2.
144,14
štvrťrok 2014 vyplývajúca z DP č. 6/17445867/2014
daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 3.
28,71
štvrťrok 2014 vyplývajúca z DP č. 6/20975953/2014
daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 4.
127,22
štvrťrok 2014 vyplývajúca z DP č. 6/02406396/2015
Daňový nedoplatok - úrok z omeškania na DPH za
zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2013 vyplývajúci z
167,5
rozhodnutia č. 100514283/2018 zo dňa 08.03.2018,
splatného dňa 02.05.2018
Daňový nedoplatok - úrok z omeškania na DPH za
zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2013 vyplývajúci z
71,3
rozhodnutia č. 100514017/2018 zo dňa 08.03.2018,
splatného dňa 02.05.2018
Daňový nedoplatok - úrok z omeškania na DPH za
zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2013 vyplývajúci z
137,6
rozhodnutia č. 100514899/2018 zo dňa 08.03.2018,
splatného dňa 02.05.2018

1

1
2
2
3
4
5

6

6

6

Veriteľ:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005
Por.
číslo
Poradie
Celková
pohľadávky
záložného
Právny dôvod vzniku pohľadávky
suma v
v Zozname
práva
EUR
pohľadávok
daňový nedoplatok na základe Výkazu daňových nedoplatkov č.
101782524/2018 zo dňa 11.09.2018 zostaveného Daňovým úradom
Žilina, pobočka Martin, vykonateľný dňa 11.09.2018, daňové
nedoplatky za zdaňovacie obdobie 1. a 3. štvrťrok 2012 na DPH v
zmysle daňových priznaní zo dňa 16.04.2012 a 23.10.2012. Zmluvou
o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 2/2018 uzavretou dňa
39.
27.11.2018 medzi postupcom - Finančné riaditeľstvo Slovenskej 289,80 1
republiky, so sídlom v Banskej Bystrici, IČO: 42 499 500 a
postupníkom - Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom v Bratislave,
IČO: 35776005 bola pohľadávka postúpená Slovenskej konsolidačnej,
a.s. (veriteľ v konkurznom konaní). Zmluva bola zverejnená v
Centrálnom registri zmlúv dňa 28.11.2018 pod číslom zmluvy
Z1800230.

vysvetlenie:

Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 236 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 16,60 EUR/m2 podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, pričom správca vychádzal z vyjadrenia Útvaru hlavného architekta
mesta Martin, v ktorom je uvedená určená funkcia pozemku, a z prieskumu trhu.
Podľa územného plánu mesta Martin sa pozemok nachádza v území VP – Mestské centrum Košúty – plochy
navrhovaného polyfunkčného centra mestského až nadmestského významu (pre územie je potrebné
vypracovať generel územného rozvoja).

deň
vyhotovenia
súpisu
08.08.2019; vlastníctvo dlžníka
a dôvod zapísania do súpisu:

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť – pozemok
poradie
súpisovej
zložky
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majetku v súpise konkurznej 5
podstaty:
popis
súpisovej
zložky
Pozemok – parcela reg. E KN parc. č. 1047 trvalý trávny porast o výmere 897 m2
majetku:
štát, okres, obec, katastrálne
územie, príslušný okresný
Slovenská republika; Martin; Martin; Priekopa; Okresný úrad Martin, katastrálny odbor; LV č. 2076
úrad, katastrálny odbor, číslo
LV:
spoluvlastnícky
podiel
4/12
dlžníka:
súpisová hodnota majetku:
4963,40 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Záložné právo prvé v poradí v prospech veriteľov: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015 a Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35776005.
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 9500503/5/3719380/2013/Lin
v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov, ktoré dňa 07.08.2013 vydal Daňový úrad Žilina. Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 02.09.2013.
Záložné právo druhé v poradí v prospech veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva vydaného Daňovým úradom
Žilina č. 9500503/5/1952109/2014/Lin zo dňa 16.05.2014 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 9500503/5/2793790/2014/Ond zo dňa 13.06.2014

zabezpečovacie právo:

Záložné právo tretie v poradí v prospech veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva vydaného Daňovým úradom
Žilina č. 9500503/5/4631068/2014/Ond zo dňa 14.10.2014 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 9500503/5/4923587/2014/Ond zo dňa 05.11.2014
Záložné právo štvrté v poradí v prospech veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva vydaného Daňovým úradom
Žilina č. 9500503/5/5084719/2014/Ond zo dňa 18.11.2014 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 9500503/5/5439881/2014/Ond zo dňa 15.12.2014
Záložné právo piate v poradí v prospech veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva vydaného Daňovým úradom
Žilina č. 21208861/2015 zo dňa 10.11.2015 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o
zriadení záložného práva č. 21448506/2015 zo dňa 14.12.2015
Záložné právo šieste v poradí v prospech veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
Žilina, IČO: 424995000015
Záložné právo vzniklo na základe Rozhodnutia o zriadení záložného práva vydaného Daňovým úradom
Žilina č. 101040027/2018 zo dňa 25.05.2018 a oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o
zriadení záložného práva č. 101239486/2018 zo dňa 28.06.2018
Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 424995000015

zabezpečení veritelia:

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, zápis: v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, vl.č. 2257/B
Veriteľ:
Por.
pohľadávky
v Zozname
pohľadávok
1.

2.
4.
5.
6.
7.

Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO:
424995000015
číslo
Poradie
Celková
záložného
Právny dôvod
suma
v
práva
EUR
Zostatok daňovej povinnosti na DPH za zdaňovacie
obdobie 1. štvrťrok 2013 vyplývajúca z DP č. 118,86
2/02451931/2013
Daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 2.
štvrťrok 2013 vyplývajúca z DP č. 2/03296598/2013 zo 279,3
dňa 18.07.2013
daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 1.
360,72
štvrťrok 2014 vyplývajúca z DP č. 6/14338698/2014
daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 4.
112,46
štvrťrok 2013 vyplývajúca z DP č. 6/01816318/2014
daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 2.
144,14
štvrťrok 2014 vyplývajúca z DP č. 6/17445867/2014
daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 3.
28,71
štvrťrok 2014 vyplývajúca z DP č. 6/20975953/2014

1

1
2
2
3
4

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

569

Obchodný vestník 160/2019

8.

9.
opis a výška zabezpečených
pohľadávok:

10.

11.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

daňová povinnosť na DPH za zdaňovacie obdobie 4.
127,22
štvrťrok 2014 vyplývajúca z DP č. 6/02406396/2015
Daňový nedoplatok - úrok z omeškania na DPH za
zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2013 vyplývajúci z
167,5
rozhodnutia č. 100514283/2018 zo dňa 08.03.2018,
splatného dňa 02.05.2018
Daňový nedoplatok - úrok z omeškania na DPH za
zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2013 vyplývajúci z
71,3
rozhodnutia č. 100514017/2018 zo dňa 08.03.2018,
splatného dňa 02.05.2018
Daňový nedoplatok - úrok z omeškania na DPH za
zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2013 vyplývajúci z
137,6
rozhodnutia č. 100514899/2018 zo dňa 08.03.2018,
splatného dňa 02.05.2018

5

6

6

6

Veriteľ:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005
Por.
číslo
Poradie
Celková
pohľadávky
záložného
Právny dôvod vzniku pohľadávky
suma v
v Zozname
práva
EUR
pohľadávok
daňový nedoplatok na základe Výkazu daňových nedoplatkov č.
101782524/2018 zo dňa 11.09.2018 zostaveného Daňovým úradom
Žilina, pobočka Martin, vykonateľný dňa 11.09.2018, daňové
nedoplatky za zdaňovacie obdobie 1. a 3. štvrťrok 2012 na DPH v
zmysle daňových priznaní zo dňa 16.04.2012 a 23.10.2012. Zmluvou
o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 2/2018 uzavretou dňa
39.
27.11.2018 medzi postupcom - Finančné riaditeľstvo Slovenskej 289,80 1
republiky, so sídlom v Banskej Bystrici, IČO: 42 499 500 a
postupníkom - Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom v Bratislave,
IČO: 35776005 bola pohľadávka postúpená Slovenskej konsolidačnej,
a.s. (veriteľ v konkurznom konaní). Zmluva bola zverejnená v
Centrálnom registri zmlúv dňa 28.11.2018 pod číslom zmluvy
Z1800230.

vysvetlenie:

Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 299 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 16,60 EUR/m2 podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, pričom správca vychádzal z vyjadrenia Útvaru hlavného architekta
mesta Martin, v ktorom je uvedená určená funkcia pozemku, a z prieskumu trhu.
Podľa územného plánu mesta Martin sa pozemok nachádza v území VP – Mestské centrum Košúty – plochy
navrhovaného polyfunkčného centra mestského až nadmestského významu (pre územie je potrebné
vypracovať generel územného rozvoja).

deň
vyhotovenia
súpisu
08.08.2019; vlastníctvo dlžníka
a dôvod zapísania do súpisu:

Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznamu o vyhlásení
ponukového konania na adresu kancelárie správcu: Mgr. Richard Koiš, MBA, správca, so sídlom kancelárie
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, v zalepených obálkach s označením: „PONUKA – CETL – NEOTVÁRAŤ
– 1OdK/50/2019“.
1. Ponuka musí obsahovať:
a. meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,
b. špecifikáciu majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem,
c. výšku ponúkanej kúpnej ceny (jednotlivo pre každú súpisovú zložku majetku, o kúpu ktorej má záujemca
záujem)
2. Zálohu vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny záujemca zloží na bankový účet správcu vedený vo Fio banka,
a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu v tvare IBAN: SK80 8330 0000 0025 0163 1272, s uvedením
variabilného symbolu 1502019 a správou pre prijímateľa: "ponuka CETL-Priekopa".
3. Na ponuky, kde záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu a na ponuky, ktoré budú správcovi doručené po stanovenej lehote, sa neprihliada. Správca si vyhradzuje
právo neprihliadať na ponuky s neprimerane nízkou ponúknutou kúpnou cenou.
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4. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
správcu. 5. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ak si oprávnené
osoby neuplatnia právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu v zmysle
ustanovenia § 167r ZKR.
6. Vyhlasovateľ – správca oboznamuje záujemcov, že ponúkaná nehnuteľnosť sa predáva v stave, v akom stojí a
leží a úspešný záujemca je povinný uhradiť všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti.
7. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
V Ružomberku dňa 15.08.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K072788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 405/24, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/240/2019 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/240/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables„
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty„
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne„
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad„
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες„
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter„
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare„
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro„
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai„
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők„
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów„
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„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati„
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat„
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta„
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват„
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită„
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed„
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Katarína Pušková, nar.
04.05.1959, bytom Partizánska 405/24, 038 52 Sučany, ďalej len „úpadca“, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Žilina, sp. zn. 1OdK/240/2019 zo dňa 31.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste
of the Katarína Pušková, date of birth 04.05.1959, domicile Partizánska 405/24, 038 52 Sučany, hereinafter
only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Žilina, No. 1OdK/240/2019
dated 31st of July 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 06.08.2019. Dňom 07.082019
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published on 6th of July 2019. Bankruptcy was declared on 7th of
July 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
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3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§
29 ods. 9 a 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. 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).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Gabriela Bírošová,
offices Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online
mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed
by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
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9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 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

574

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. Mája
2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 39 – 42 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája
2000.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 - 42 of the Council regulation
/EC/ No. 1346/2000 from 29.05.2000.

JUDr. Gabriela Bírošová
správca úpadcu /truste of the bankrupt

K072789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Balogh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. B. Lukáča 410/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/255/2019 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/255/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Na
Bystričku 796/9, Martin, v pracovných dňoch od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti
o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie, telefonicky na číslo
0905453501 alebo elektronicky na adresu: jkovackova@stonline.sk.
Správca v súlade s § 32 ods. 7 písm. b zákona č. 7/20015 o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje číslo
bankového účtu, IBAN SK87 1100 0000 0026 2137 1364 na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.
V Martine dňa 15.08.2019 Ing. Jana Kovačková, správca

K072790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Šalagová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrútky 0, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1975
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/163/2018 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/163/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Silvia Šalagová, nar. 28.04.1975, bytom 038 61 Vrútky oznamuje, že po
základnej prihlasovacej lehote boli prihlásené pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, prihlásená suma: 1
475,77 €,
Veriteľ: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, IČO: 35831154, prihlásená suma 3 305,62 €

Ing. Jana Kovačková, správca

K072791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Šalagová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrútky 0, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/163/2018 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/163/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Silvia Šalagová, nar 28.04.1975, bytom 038 61 Vrútky v zmysle § 167u
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku

Ing. Jana Kovačková, správca

K072792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Štaffen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
.. .., 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/208/2019/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/208/2019
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie
JUDr. Jaroslav Plichta, správca dlžníka Róbert Štaffen, nar. 19.10.1967, trvale bytom, 031 01 Liptovský Mikuláš,
zverejňuje v súlade s ustanovením § 167q ods.3) Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom
znení oznam o vyhlásení II. kola ponukového konania na majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č.142/2019
zo dňa 25.07.2019 pod položkou K064236:
Spol.
Typ súpisovej
podiel
č. zložky majetku Názov/popis súpisovej položky
dlžníka
Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti Kalypso company s.r.o.,
so sídlom Tranovského 1, Liptovský Mikuláš 031 0 , IČO:46 747 214,
iná
majetková register: Obchodný register Okresného súdu Žilina, vložka číslo 57680/L,
1 hodnota
Oddiel: Sro.
1/1

Súpis.
hodnota
majetku

Poznámka
spornosti
prospech

v

5 000,00 €

Podmienky ponukového konania
1. Záujemca doručí na adresu kancelárie správcu ponuku na odkúpenie súpisovej položky majetku,
s uvedením navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 90% súpisovej hodnoty majetku.
Ponuka musí obsahovať presné označenie záujemcu, kópiu dokladu totožnosti,u záujemcu právnickej
osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie starší ako 3 mesiace.
2. Lehota na predkladanie ponuk je 10 kalendarnych dni od zverejnenia ponuky v OV.
3. Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná.
4. Prihliada sa len na tie ponuky, pri ktorých je záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č.SK93 1100 0000 0026 1995 1079.
5. Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponuka Štaffen“.
6. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok ponukového konania
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
7. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu.
8. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí, prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K072793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MG Logistic, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 431 621
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29.augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
Vám ako správca úpadcu: MG Logistic, s.r.o., so sídlom Unionka 29.05.2000 as the trustee of bankrupt: MG Logistic, s.r.o., so sídlom
9351/54, 960 01 Zvolen, SR IČO: 36 431 621 oznamujeme, že bol Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen, IČO: 36 431 621, Slovak Republic,
na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica hereby I inform you, that District Court in Banská Bystrica declared
sp. zn. 2K/2/2019 zo dňa 05.08.2019 uverejnenom v Obchodnom bankruptcy on bankrupt's property and appointed us as the trustee of the
vestníku č. 153/2019 zo dňa 09.08.2019 vyhlásený konkurz úpadcu bankrupt by its resolution No. 2K/2/2019 dated 5th of August 2019 and
a zároveň sme boli ustanovený za správcu úpadcu.
published in the Commercial bulletin No. 153/2019 dated on 9th of
August 2019.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň declaring the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje nasledujúci following after the day of the publication of the court's declaration in the
deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom vestníku. Commercial bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v court's declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of
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spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

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 The claim shall be filed by application except the claim against the
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). V konkurze sa prihláškou bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR. listed in §
Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté 166a letter a), b) a c) BRA are applied by application form. Wiping out
pohľadávky.
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form
as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing
ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security
alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie law is listed higher in order, had registered.
právo je skoršie v poradí.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed
zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté period with an intention of transferring the hired asset ́s ownership to the
nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve
vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze ownership during the bankruptcy.
rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ Such creditors shall exercise the right in bankruptcy as if they had
prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou exercised the security law. Such creditors are entrusting the trustee to
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa ( § 29 Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly
ods. 9 a 10 ZKR )
applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí also shall to submit application to the court in one counterpart. Receipt of
prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky the application to the trustee's online mailbox is considered to be
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 delivered to the court. (§ 28 sec. 2 BRA). The electronic submission and
ZKR). Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané its attachments have to be signed by the qualified electronic signature of
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie the person authorized to submit the electronic submission.
elektronického podania.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné and for the other rights related with filed claim. Creditor's right for
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecne podstaty, satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po assets, provided that the purpose to create such schedule was published
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the
filed sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručene správcovi In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v application submitted to the trustee within basic registration period 45
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základne If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a consideration. The application's basic requirements are: a) name,
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko surname and residence or name and seat of the creditor, b) name,
alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) the claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
assets, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa in euros, trustee will set value of the claim based on the reference
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej submitted in currency without reference exchange rate of European
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the
banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí claim with professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 doesn't keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec.
ods. 6 ZKR).
6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si residence or seat in the Slovak republic if he didn't have residence or
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť appointment of such deputy to the trustee, otherwise the documents will
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správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základne The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako registration period together with his statement. Court will decide whether
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či these petitions should be treated as applications by its resolution without
sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd undue delay. Court will deliver court's resolution to the trustee, trustee
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo This announcement applies to the creditors with domicile or registered
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v seat in EU member states other than the Slovak Republic according to
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.

Banská Bystrica, 14.8.2019

Banská Bystrica, 14.8.2019

K072794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčik Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 1758 / 36, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1125/2018 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1125/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE

Mgr. Robert Antal, správca úpadcu, Ľubomír Kováčik, nar. 22.06.1985, trvale bytom Ludvíka Svobodu
1758/36, 969 01 Banská Štiavnica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Kováčik,
s miestom podnikania Ludvíka Svobodu 1530/7, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 441 683 06, ako dražobník
oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle ust. § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, zverejňuje
nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe:

1. Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby

Dražobník - Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu, Ľubomír
Kováčik, nar. 22.06.1985, trvale bytom Ludvíka Svobodu 1758/36, 969 01 Banská Štiavnica, pôvodne podnikajúci
pod obchodným menom Ľubomír Kováčik, s miestom podnikania Ludvíka Svobodu 1530/7, 969 01 Banská
Štiavnica, IČO: 441 683 06.
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Navrhovateľ dražby - Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, správca úpadcu,
Ľubomír Kováčik, nar. 22.06.1985, trvale bytom Ludvíka Svobodu 1758/36, 969 01 Banská Štiavnica, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Kováčik, s miestom podnikania Ludvíka Svobodu 1530/7, 969 01
Banská Štiavnica, IČO: 441 683 06.

2. Miesto, dátum a čas otvorenia dražby

Miesto konania dražby – Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Dátum konania – 23.09.2019

Čas konania – 13.00 hod.

Dražba – opakovaná

3. Označenie predmetu dražby

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ k nehnuteľnostiam, vedeným na LV č. 6511, pre kat úz. Lučenec, ako byt č.
20, číslo vchodu 2, 4. poschodie, a to pod poradovým č. B77, v bytovom dome so súp. č. 2764, a podiel na
spoločných častiach domu 70/4275.

4. Opis a stav predmetu dražby

Bytový dom súp. č. 2764 situovaný na parcele č. 7203/8 na Rúbanisku III. mimo centra obce Lučenec, vzdialené
od centra do 1100 m. Jedná sa o 13 podlažný bytový dom s 12-imi nadzemnými podlažiami a jedným
podzemným podlažím, 1. podzemné podlažie je technické, 1 až 12. nadzemné podlažie je obytné. Je to
montovaný typový bytový dom postavený v rok 1983 s jedným vchodom. Dom je založený na betónových
základových pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie tvoria plošné
železobetónové panely. Strecha plochá pokrytá živičnou krytinou, vybavená kompletnými klampiarskymi
konštrukciami z pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné, schodisko
betónové montované, nášľapná vrstva z keramickej dlažby. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky. Dom je
napojený na všetky inžinierske siete. Bytový dom má vlastnú plynovú kotolňu a solárny ohrev TÚV. Podľa
potvrdenia SVB-R III/2 zo dňa 15.04.2019, bol bytový dom súp. č. 2764 daný do riadneho užívania v roku 1983.
Kompletná rekonštrukcia bytového domu, vrátane výmeny spoločných aj bytových okien, zateplenia domu,
odstránenia systémových porúch, rekonštrukcie balkónov a logií, zateplenia strechy, výstavby vlastnej kotolne so
solárnym ohrevom TÚV v suteréne domu ako aj obnova interiéru domu, bola ukončená a skolaudovaná v roku
2013.
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Byt č. 20 sa v súčasnej dobe využíva na bývanie, je v pôvodnom, zachovalom stave, štandardne udržiavaný. Byt
č. 20 pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa,
WC, šatník a balkón. Byt je v pôvodnom stave až na výmenu okien za plastové. Byt je napojený na vodovodnú,
elektrickú, kanalizačnú, plynovú, telefónnu a televíznu prípojku. Rozvody teplej a studenej vody z plastového
potrubia. Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory oceľové panelové, vybavené pomernými meračmi tepla.
Elektroinštalácia svetelná na poistkové automaty. Okná plastové vybavené PVC žalúziami. Dvere plné hladké
dyhované alebo zasklené. Vnútorné úpravy povrchov stien a stropov hladká omietka, keramický obklad v kuchyni
okolo sporáku a kuchynskej linky. Podlahu v obytných miestnostiach tvorí pvc, v ostatných miestnostiach pvc.
Kúpeľňa je vybavená oceľovou smaltovanou vaňou, keramickým umývadlom a 2x batérie, WC vybavené misou
combi. Kuchyňa vybavená kuchynskou linkou dĺžky 1,8 m, vyrobená z materiálu na báze dreva, nerezovým
dresom s páčkovou batériou, plynovým sporákom a odsávačom pár. Bytové jadro umakartové. Byt je v dobrom
technickom stave, štandardne vybavený a udržiavaný.

Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie: vodomer na studenú a teplú vodu, vodovodné, kanalizačné, elektrické,
teplovodné, plynové, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček
a poštová schránka.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce
pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome t. k. 70/4275 -in.

Spoločné zariadenia domu sú: práčovňa, kotolňa, fotovoltaické zariadenie, kočikáreň, inštalačné a vetracie šachty,
sklady, spoločná miestnosť, osobné výťahy, bleskozvody, vodovodné a teplovodné, teplonosné, kanalizačné,
elektrické a telefónne prípojky, a to i v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je
byt umiestnený.

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie,
priečelia, vchody a schodištia, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť. Podlahová plocha
bytu, podľa výpisu z LV č. 6511 zo dňa 08.04.2019 je zo 70 m2.

Skutočne nameraná podlahová plocha bytu: 5,18 x 3,44 + 3,47 x 3,43 + 3,47 x 3,45 + 7,03 x 3,45 + 1,78 x 2,5 +
1,0 x 1,78 -0,6 x 0,8 = 71,43 m2.

5. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s.,
so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.

6. Zistená cena predmetu dražby

Cena predmetu dražby bola zistená znaleckým posudkom nasledovne:

I.

18.700,- €
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7. Najnižšie podanie a minimálne prihodenie

Najnižšie podanie pre predmet dražby :

I.

18.700,- €

Minimálne prihodenie – 300,- €

8. Dražobná zábezpeka – 5.610,- €

Dražobnú zábezpeku je možné uhradiť len prevodom, resp. vkladom na účet úpadcu ČSOB, a.s., č. ú: SK40 7500
0000 0040 2520 3670, v hotovosti dražobníkovi, bankovou zárukou alebo notárskou úschovou, a to najneskôr do
otvorenia dražby. Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky bude potvrdenie banky o vklade požadovanej sumy
zábezpeky na účet úpadcu, resp. výpis z účtu účastníka dražby, z ktorého vyplýva úhrada zábezpeky v prospech
účtu úpadcu, originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky, originál alebo overená kópia
preukazujúca notársku úschovu.
Dražobná zábezpeka bude neúspešným účastníkom dražby vrátená do 3 pracovných dní od uskutočnenia dražby
prevodom na účet, ktorý za týmto účelom správcovi písomne oznámi účastník dražby.

9. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

Cena musí byť zaplatená do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet úpadcu vedený v ČSOB, a.s., č. ú: SK40
7500 0000 0040 2520 3670.

10. Obhliadka predmetu dražby

1. obhliadka dňa 05.09.2019 od 10:00- 12:00 hod.

2. obhliadka dňa 09.09.2019 od 10:00- 12:00 hod.

Záujemcovia ohlásia svoj záujem zúčastniť sa obhliadky písomne (pošta, mail, fax), a to minimálne 1 deň
pred konaním obhliadky z dôvodu technického a personálneho zabezpečenia obhliadky.
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10a. Vstupné

Vstupné od verejnosti - 3,32 €/osoba.
11. Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

Predchádzajúci vlastník, resp. správca je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na
mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho
vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby, najmä podrobný opis stavu, v akom sa
predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.

Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu dražobník a vydražiteľ. Dve vyhotovenia zápisnice dostane
vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí
v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.

12. Meno, priezvisko a sídlo notára

JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

13. Poučenie v zmysle ust. § 21 ods. 2 - 6 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby
určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov
odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide
o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý
pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa rozsudok o neplatnosti dražby týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu o určenie neplatnosti dražby je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
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V Banskej Bystrici, dňa 14.08.2019

Mgr. Robert Antal
správca

K072795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažek Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cinobaňa 467, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/669/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/669/2019
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: Milan Blažek, bytom
Katarínska Huta 467, 985 22 Cinobaňa, nar. 26.11.1974 (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením, ktoré
vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 2Odk/669/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 12.07.2019. Nasledujúcim dňom sa
považuje konkurz na dlžníka vyhlásený. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen, 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
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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 Milan Blažek, Katarínska Huta 467, 985 22 Cinobaňa, born 26.11.1974 (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District
Court), No. 2Odk/669/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal on 12th of July 2019. The bankruptcy procedure was declared
day after this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to
as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: Mgr.
Peter Egry, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, 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
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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 07.08.2019
In Zvolen, 7th of August 2019
Mgr. Peter Egry, správca
Mgr. Peter Egry, trustee

K072796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažek Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cinobaňa 467, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/669/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/669/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca úpadcu: Milan Blažek, bytom
Katarínska Huta 467, 985 22 Cinobaňa, nar. 26.11.1974, 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: 0905 828 060; spravca@egry.sk

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

586

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

K072797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažek Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cinobaňa 467, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/669/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/669/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Milan Blažek, bytom
Katarínska Huta 467, 985 22 Cinobaňa, nar. 26.11.1974, v zmysle § 167l ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b)
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: SK14 0900 0000 0050 8250 4095, vedený v
Slovenskej sporiteľni, a.s. variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok dlžníka;
poznámka pre prijímateľa: označenie dlžníka a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Peter Egry, správca Milan Blažek

K072798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pondelok 92, 980 13 Hrnčiarska Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/732/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/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: Jaroslava Horváthová,
bytom Pondelok 92, 980 13 Hrnčiarska Ves, nar. 17. 08. 1982 (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením,
ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/732/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 30.07.2019. Nasledujúcim dňom sa
považuje konkurz na dlžníka vyhlásený. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen, 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
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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 Jaroslava Horváthová, Pondelok 92, 980 13 Hrnčiarska Ves, born 17. 08. 1982 (hereinafter referred
to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District
Court), No. 4OdK/732/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal on 30th of July 2019. The bankruptcy procedure was declared
day after this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to
as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: Mgr.
Peter Egry, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 07.08.2019
In Zvolen, 7th of August 2019
Mgr. Peter Egry, správca
Mgr. Peter Egry, trustee

K072799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pondelok 92, 980 13 Hrnčiarska Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/732/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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

589

Obchodný vestník 160/2019
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

4OdK/732/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca úpadcu: Jaroslava
Horváthová, bytom Pondelok 92, 980 13 Hrnčiarska Ves, nar. 17. 08. 1982, 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: 0905 828 060; spravca@egry.sk

K072800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pondelok 92, 980 13 Hrnčiarska Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/732/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/732/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Jaroslava
Horváthová, bytom Pondelok 92, 980 13 Hrnčiarska Ves, nar. 17. 08. 1982, v zmysle § 167l ods. 5 zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) za primeraného použitia § 32
ods. 7 písm. b) 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: SK14 0900 0000 0050 8250 4095,
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
dlžníka; poznámka pre prijímateľa: označenie dlžníka a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Peter Egry, správca Jaroslava Horváthová

K072801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Výboch Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 872 / 43, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/775/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/775/2019
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: Roman Výboch, bytom
Fraňa Kráľa 872/43, 966 81 Žarnovica, obchodné meno - Roman Výboch - RV, s miestom podnikania Fraňa Kráľa
872/43, 966 81 Žarnovica, IČO - 40536645, nar. 25. 08. 1968 (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením,
ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/775/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 08.08.2019. Nasledujúcim dňom sa
považuje konkurz na dlžníka vyhlásený. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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74/28, 960 01 Zvolen, 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 Roman Výboch, Fraňa Kráľa 872/43, 966 81 Žarnovica, business name - Roman Výboch - RV, in
Fraňa Kráľa 872/43, 966 81 Žarnovica, IČO - 40536645, born 25. 08. 1968 (hereinafter referred to as "debtor") we
are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District Court), No.
2OdK/775/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court
was published in Business Journal on 08th of August 2019. The bankruptcy procedure was declared day after this
date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: Mgr. Peter
Egry, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, 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 09.08.2019
In Zvolen, 9th of August 2019
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

592

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

Mgr. Peter Egry, správca
Mgr. Peter Egry, trustee

K072802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Výboch Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 872 / 43, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/775/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/775/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca úpadcu: Roman Výboch,
bytom Fraňa Kráľa 872/43, 966 81 Žarnovica, obchodné meno - Roman Výboch - RV, s miestom podnikania
Fraňa Kráľa 872/43, 966 81 Žarnovica, IČO - 40536645, nar. 25. 08. 1968, 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: 0905 828 060; spravca@egry.sk

K072803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Výboch Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 872 / 43, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/775/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/775/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Roman Výboch,
bytom Fraňa Kráľa 872/43, 966 81 Žarnovica, obchodné meno - Roman Výboch - RV, s miestom podnikania
Fraňa Kráľa 872/43, 966 81 Žarnovica, IČO - 40536645, nar. 25. 08. 1968, v zmysle § 167l ods. 5 zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) za primeraného použitia § 32
ods. 7 písm. b) 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: SK14 0900 0000 0050 8250 4095,
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
dlžníka; poznámka pre prijímateľa: označenie dlžníka a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Peter Egry, správca Roman Výboch

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K072804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obeckov 162, 991 05 Obeckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/201/2019 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/201/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca dlžníka: Anna Vargová, nar. 6.11.1972, trvale bytom Obeckov 162, 991 05 Obeckov týmto po splnení
rozvrhu výťažku v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Anna Vargová, nar. 6.11.1972, trvale bytom Obeckov 162, 991 05 Obeckov, sa končí.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K072805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štajerová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 85, 049 01 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1989
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/738/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/738/2019
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: Mária Štajerová, Muráň
/85, 049 01 Muráň, nar.: 30.08.1989 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd
Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/738/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného
súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.08 . Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na
adrese: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Mária Štajerová, Muráň /85, 049 01 Muráň, born.: 30.08.1989 (hereinafter referred to as "debtor")
we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District Court), No.
2OdK/738/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court
was published in Business Journal on 3rd 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 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: SKP, k.s.,
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691 or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using
special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic
signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the
application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered
receivable. The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of
Justice
of
the
Slovak
Republic
website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 15.08.2019
In Zvolen, 15th of August 2019
SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K072806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štajerová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 85, 049 01 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1989
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/738/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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2OdK/738/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Mária
Štajerová, Muráň /85, 049 01 Muráň, IČO: /r.č.: / nar.: 30.08.1989, 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: SK30 0900 0000 0004 3516 1057,
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
špecifický symbol: 940; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Mária Štajerová

K072807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štajerová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 85, 049 01 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1989
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/738/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/738/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca úpadcu: Mária
Štajerová, Muráň /85, 049 01 Muráň, nar.: 30.08.1989, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je
potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk

K072808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veličová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 2238/11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/166/2017 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/166/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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oznamuje, že konkurz sp. zn. 4OdK/166/2017 S1326 sa končí po splnení rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty.
Správca poučuje, že zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici, Ing. Jaroslav Ďaďo.

K072809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anderko Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 541/6 541/6, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/447/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/447/2019
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 - Erik Anderko, nar. 15. 12. 1990, trvale bytom SNP 541/6, 050 01
Revúca, obchodné meno - Erik Anderko, s miestom podnikania SNP 541/6, 050 01 Revúca, IČO - 46201599
, 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 dlžníka Erik Anderko, nar.
15. 12. 1990, trvale bytom SNP 541/6, 050 01 Revúca, obchodné meno - Erik Anderko, s miestom
podnikania SNP 541/6, 050 01 Revúca, IČO - 46201599 , končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Erik Anderko, nar. 15. 12. 1990, trvale bytom
SNP 541/6, 050 01 Revúca, obchodné meno - Erik Anderko, s miestom podnikania SNP 541/6, 050 01
Revúca, IČO - 46201599 , v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K072810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agrochemický podnik, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká 0, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 170
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/3/2019 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/3/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty veriteľa Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava,
IČO: 36 854 140
I. POZEMKY
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Por. Číslo
č.
parcely

Druh
pozemku

výmera
v m2

LV č. Katastrálne územie, obec, Spoluvlastnícky
štát
podiel

1.

3398/2

Záhrada

449

2.

3399/2

Vinica

180

616 Veľký Krtíš, Veľký
Slovenská republika
616 Veľký Krtíš, Veľký
Slovenská republika

3. 3400

Trvalý trávny porast

4. 3402/18 Zastavaná
plocha
nádvorie
5. 3402/22 Zastavaná
plocha
nádvorie
6. 3403/7 Trvalý trávny porast
7. 3403/8 Trvalý trávny porast
8. 3403/9 Trvalý trávny porast

509

616 Veľký Krtíš,
republika
a 17761 616 Veľký Krtíš,
republika
a 252 616 Veľký Krtíš,
republika
553 616 Veľký Krtíš,
republika
98
616 Veľký Krtíš,
republika
23
616 Veľký Krtíš,
republika

Krtíš, 1/1
Krtíš, 1/1

Veľký

Krtíš,

Veľký

Krtíš,

Veľký

Krtíš,

Veľký

Krtíš,

Veľký

Krtíš,

Veľký

Krtíš,

Deň vydania: 20.08.2019

Poznámka
Hodnota v
(ťarchy , zabezpečovacie €
právo)
* zabezpečovacie práva, 4.240,viď nižšie
* zabezpečovacie práva, 1.255,viď nižšie

Slovenská 1/1 * zabezpečovacie
nižšie
Slovenská 1/1 * zabezpečovacie
nižšie
Slovenská 1/1 * zabezpečovacie
nižšie
Slovenská 1/1 * zabezpečovacie
nižšie
Slovenská 1/1 * zabezpečovacie
nižšie
Slovenská 1/1 * zabezpečovacie
nižšie

práva,

viď 3.548,-

práva,

viď 123.794,-

práva,

viď 1.756,-

práva,

viď 3.854,-

práva,

viď 683,-

práva,

viď 160,-

9. 3403/10 Trvalý trávny porast 196 616 Veľký Krtíš, Veľký Krtíš, Slovenská republika 1/1 * zabezpečovacie práva, viď nižšie 1.366,10. 3403/11 Trvalý trávny porast 419 616 Veľký Krtíš, Veľký Krtíš, Slovenská republika 1/1 * zabezpečovacie práva, viď nižšie 2.920,11. 3502/2 Orná pôda
1099 616 Veľký Krtíš, Veľký Krtíš, Slovenská republika 1/1 * zabezpečovacie práva, viď nižšie 11.529,-

* Zabezpečovacie práva k vyššie uvedeným pozemkom

Prvé v poradí: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 na
základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 6105/11/08667 zo 4.8.2011, výška prihlásenej
zabezpečenej pohľadávky je 477.239,79 € (pohľadávka je vedená v zozname pohľadávok pod por. č. 2)
Piate v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/56821/2014/LaZu z 8.1.2014 o zriadení záložného
práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej pohľadávky
je 19.365,26 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až 65)

Šieste v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/1078504/2014/HubM z 21.3.2014 o zriadení
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej
pohľadávky je 248,00 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až 65)

Siedme v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/1077712/2014/HubM z 21.3.2014 o zriadení
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej
pohľadávky je 3.257,50 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až
65)

Desiate v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/4164890/2014/HubM z 10.9.2014 o zriadení
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky je 556.010,00 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až
65)

Šestnáste v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 100333796/2017 z 13.3.2015 o zriadení záložného práva podľa
§ 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej pohľadávky je 502.305,84
€ (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až 65)

II. STAVBY

Por. Popis stavby
č.

Súpisné
číslo, Adresa,
postavená
na orientačné
parcele č.
číslo

1.

Budova – iná budova 840, 3403/42

2.

Kancelárske priestory 2677, 3402/22
–
administratívna
budova

LV
č.

Lučenská
616
ulica,
Veľký
Krtíš
Lučenská
616
ulica,
Veľký
Krtíš

Katastrálne
Spoluvlastnícky
územie, obec, štát podiel

Veľký Krtíš, Veľký 1/1
Krtíš,
Slovenská
republika
Veľký Krtíš, Veľký 1/1
Krtíš,
Slovenská
republika

Poznámka
Hodnota
(ťarchy
,v €
zabezpečovacie
právo)
*
zabezpečovacie 170.125,práva, viď nižšie
*
zabezpečovacie 15.000,práva, viď nižšie

* Zabezpečovacie práva k vyššie uvedeným stavbám:

Prvé v poradí: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 na
základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 6105/11/08667 zo 4.8.2011, výška prihlásenej
zabezpečenej pohľadávky je 477.239,79 € (pohľadávka je vedená v zozname pohľadávok pod por. č. 2)
Piate v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/56821/2014/LaZu z 8.1.2014 o zriadení záložného
práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej pohľadávky
je 19.365,26 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až 65)

Šieste v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/1078504/2014/HubM z 21.3.2014 o zriadení
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej
pohľadávky je 248,00 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až 65)

Siedme v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/1077712/2014/HubM z 21.3.2014 o zriadení
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej
pohľadávky je 3.257,50 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až
65)

Desiate v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/4164890/2014/HubM z 10.9.2014 o zriadení
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej
pohľadávky je 556.010,00 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až
65)

Šestnáste v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 100333796/2017 z 13.3.2015 o zriadení záložného práva podľa
§ 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej pohľadávky je 502.305,84
€ (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až 65)

V súlade s vyššie uvedeným patria vyššie označené stavby do oddelenej podstaty veriteľa Československá
obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140.

V Banskej Bystrici 6. augusta 2019

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K072811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agrochemický podnik, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká 0, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 170
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/3/2019 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/3/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04
Banská Bystrica
STAVBY

Por. Popis
č.
stavby

Súpisné
postavená
parcele č.

1.

Bez súpisného čísla, Obec
Veľká 1056 Veľká Čalomija, Veľká 1/1
2003
Čalomija
Čalomija,
Slovenská
republika

Poľné
hnojisko

číslo, Adresa,
na orientačné
číslo

2. Letisko ACHP – II. Stavba – 350,
budova letiska
568/47
3. Vrátnica
100,

LV č. Katastrálne
obec, štát

Obec
Sklabiná
Chrastince

územie, Spoluvlastnícky
podiel

Poznámka
Hodnota
(ťarchy
,v €
zabezpečovacie
právo)
*
zabezpečovacie 3.500,práva, viď nižšie

2184 Sklabiná, Sklabiná, Slovenská 1/1 * zabezpečovacie práva, viď 24.000,republika
nižšie
623 Chrastince,
Chrastince, 1/1 * zabezpečovacie práva, viď 500,-
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102,
145/15
5. Sklad
103,
145/16
6. Dielňa - Sociálno – prevádzková 104,
budova
145/18
4. Kôlňa pre stroje
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103
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103
Chrastince
103
Chrastince
103
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Slovenská republika
nižšie
623 Chrastince,
Chrastince, 1/1 * zabezpečovacie práva, viď 10.218,Slovenská republika
nižšie
623 Chrastince,
Chrastince, 1/1 * zabezpečovacie práva, viď 13.641,Slovenská republika
nižšie
623 Chrastince,
Chrastince, 1/1 * zabezpečovacie práva, viď 8.009,Slovenská republika
nižšie

* Zabezpečovacie práva k vyššie uvedenej stavbe por. č. 1.

Druhé v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/56821/2014/LaZu z 8.1.2014 o zriadení záložného
práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej pohľadávky
je 19.365,26 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až 65)

Štvrté v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/1078504/2014/HubM z 21.3.2014 o zriadení
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej
pohľadávky je 248,00 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až 65)

Piate v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/1077712/2014/HubM z 21.3.2014 o zriadení
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej
pohľadávky je 3.257,50 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až
65)

Ôsme v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/4164890/2014/HubM z 10.9.2014 o zriadení
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej
pohľadávky je 556.010,00 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až
65)

Pätnáste v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 100333796/2017 z 13.3.2015 o zriadení záložného práva podľa
§ 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej pohľadávky je 502.305,84
€ (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až 65)

* Zabezpečovacie práva k vyššie uvedenej stavbe por. č. 2.

Druhé v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/56821/2014/LaZu z 8.1.2014 o zriadení záložného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej pohľadávky
je 19.365,26 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až 65)

* Zabezpečovacie práva k vyššie uvedeným stavbám por. č. 3. až 6.

Druhé v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/3936369/2013/KedL z 26.8.2013 o zriadení
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej
pohľadávky je 8.850,15 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až
65)

Tretie v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/5233506/2013/KedL z 22.11.2013 o zriadení
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej
pohľadávky je 5.202,72 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až
65)

Štvrté v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/56821/2014/LaZu z 8.1.2014 o zriadení záložného
práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej pohľadávky
je 19.365,26 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až 65)

Piate v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/1078504/2014/HubM z 21.3.2014 o zriadení
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej
pohľadávky je 248,00 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až 65)

Šieste v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 9600503/5/1077712/2014/HubM z 21.3.2014 o zriadení
záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej
pohľadávky je 3.257,50 € (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až
65)

Pätnáste v poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica na základe
rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 100333796/2017 z 13.3.2015 o zriadení záložného práva podľa
§ 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, výška prihlásenej zabezpečenej pohľadávky je 502.305,84
€ (zabezpečené pohľadávky veriteľa sú vedené v zozname pohľadávok pod por. č. 3 až 65)

V Banskej Bystrici 6. augusta 2019

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

K072812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Pleško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Ves 1, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1048/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1048/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Spis. zn. správcu
Spis. zn. súdu

: 2OdK/1048/2018 S1646
: 2OdK/1048/2018

vo Zvolene dňa 15.08.2019

ROZVRH VÝŤAŽKU podľa ust. § 167u ZKR

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2OdK/1048/2018-12 zo dňa 02.11.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 217/2018 dňa 12.11.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Mário Pleško, nar.
10. 08. 1985, trvale bytom Dolná Ves 1, 967 01 Kremnica (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a ustanovil správcu:
Mgr. Natáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu:
S1646.

Správkyňa v OV č. 108/2019, vydanom dňa 06.06.2019 pod č. K048359, v zmysle § 167u ods. 1 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznámila zámer zostaviť Rozvrh výťažku majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty.

Do konkurzného konania boli prihlásené iba nezabezpečené pohľadávky. Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k
speňaženiu konkurznej podstaty, ktorú bolo možné v rámci uvedeného konkurzu speňažiť, že neexistujú spory,
ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý a že uplynula lehota 60 dní od vyhlásenia konkurzu, správkyňa
pripravila tento rozvrh výťažku podľa ust. § 167u ZKR:

ROZVRHOVÁ ČASŤ

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

Deň vydania: 20.08.2019

2752,11 €

Výťažok za speňaženie peňažnej pohľadávky podliehajúcej

konkurzu v zmysle ust. § 167q ZKR

:

2752,11 €

Náklady konkurzu celkom:

422,46 €

NÁKLADY KONKURZU
Výťažok
získaný
Paušálna náhrada nákladov
Súdny
poplatok
za
Nevyhnutné výdavky
speňažením
Odmena za vedenie kancelárie odo
konkurzné konanie v
Popis
správcu spojené s
Spolu
všeobecnej
správcu
dňa
14.11.2018
do
zmysle Zák. č. 71/1992
vedením konkurzu
konkurznej podstaty:
31.07.2019
Zb.
finančné
2 752,11 €
256,45 €
22,90 €
5,50 €
prostriedky
137,61 €
422,46 €
137,61
SPOLU
2 752,11 €
256,45 €
22,90 €
5,50 €
€
422,46 €

Časť výťažku určená pre prihlásených veriteľov celkom:

Celkový
výťažok

Popis
finančné
prostriedky

2 752,11 €

2 752,11 €

2.329,65 €

Spolu
náklady Časť výťažku určená
konkurzu
prihlásených veriteľov
422,46
2 329,65 €
€

pre

Rozsah uspokojenia prihlásených veriteľov:

Veriteľ:

Miera
uspokojenie zaokrúhlene uspokojenia v
%

Prihlásené: Uznané pre účely rozvrhu:

Slovenská republika Krajský
súd
v
26,55 €
26,55 €
Bratislave
PROFI
CREDIT
Slovakia, s.r.o.
2 004,34 € 004,34 €
PRIVATE CAPITAL
INVESTMENT
2 629,37 € 629,37 €
LIMITED
Mgr. et Mgr. Lívia
Šouc
Kosťová,
45,16 €
45,16 €
advokátka

13,14489 €

13,14 €

49,51

992,34727 €

992,35 €

49,51

2
2

1 301,79916
1 301,80 €
€

49,51

22,35868 €

49,51

22,36 €
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Týmto súčasne žiadam veriteľov o bezodkladné oznámenie čísla účtu spolu s variabilným symbolom, na ktorý má
byť uhradená platba z rozvrhu výťažku.

UPOZORNENIE:

V zmysle ust. § 167u, ods. 2 a ods. 3 ZKR:

Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám. Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo
adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca
poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.

Mgr. Natália Miľanová
správkyňa

K072813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 903/6, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/78/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

P.č.
22

Položka súpisu
finančná hotovosť

druh
zrážka zo mzdy 07/2019

hodnota
150,00 €

podstata
všeobecná

Vo Zvolene 15.08.2019
JUDr. Ivana Gajdošíková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K072814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikola Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Lučenec -, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/616/2019 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/616/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Nikola Oláhová, nar. 01.03.1981, trvale bytom Mesto Lučenec, 984 01
Lučenec, adresa na doručovanie Adyho 5, 984 01 Lučenec; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Nikola
Oláhová, s miestom podnikania Rúbanisko I 2204/23, 984 03 Lučenec, IČO: 47 886 021 oznamuje, že
preskúmaním pomerov dlžníka nezistil žiadny majetok podliehajúci konkurzu.
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K072815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Végešiová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko 2192/21, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/309/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/309/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.03.2019, sp. zn. 4OdK/309/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 63/2019 zo dňa 29.03.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Mária Végešiová,
nar. 11. 11. 1966, trvale bytom Rúbanisko 2192/21, 984 03 Lučenec (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu
bola ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „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.“
Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu
v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mária Végešiová,
nar. 11.11.1966, trvale bytom Rúbanisko 2192/21, 984 03 Lučenec končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K072816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť 1. mája 36/5, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/297/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/297/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spis. zn. správcu
Spis. zn. súdu

: 4OdK/297/2019 S1646
: 4OdK/297/2019

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4OdK/297/2019 zo dňa 20.03.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 61/2019 dňa 27.03.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Jana Oláhová, nar.
24. 06. 1958, trvale bytom Štvrť 1. mája 36/5, 985 54 Lovinobaňa, adresa na doručovanie Partizánska
152/24, 985 54 Lovinobaňa (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a ustanovil správcu: Mgr. Natáliu Miľanovú, so sídlom
kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1646.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):

1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:

1. 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.

2. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nakoľko správkyňa ani po vykonanom šetrení nezistila žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 15.08.2019, žiadny veriteľ nepožiadal správkyňu o vykonanie
iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Jana Oláhová, nar. 24. 06. 1958, trvale bytom Štvrť 1. mája 36/5, 985 54
Lovinobaňa, adresa na doručovanie Partizánska 152/24, 985 54 Lovinobaňa, sa KONČÍ, nakoľko zistila, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K072817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeno Anderko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 542/7, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/481/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/481/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
(ďalej ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 10.05.2019, pod č. k.
2OdK/481/2019 ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Zdenko Anderko, nar.
07.02.1976, trvale bytom SNP 542/7, 050 01 Revúca, obchodné meno - Zdenko Anderko, s miestom
podnikania V. Clementisa 1165/19, 050 01 Revúca, (ďalej ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu Zdenko Anderko, nar. 07.02.1976, trvale bytom
SNP 542/7, 050 01 Revúca, obchodné meno - Zdenko Anderko, s miestom podnikania V. Clementisa
1165/19, 050 01 Revúca, končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici, dňa 15.08.2019
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K072818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Váradyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakytník 48, 980 21 Bátka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/473/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/473/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva (ďalej
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 09.05.2019, pod č. k. 2OdK/473/2019
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Beáta Váradyová, nar. 02. 06. 1974,
trvale bytom Rakytník 48, 980 21 Bátka (ďalej ako „Dlžník“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 a 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Beáta Váradyová, nar. 02. 06. 1974,
trvale bytom Rakytník 48, 980 21 Bátka, končí.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Detve, dňa 15.08.2019
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K072819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gál Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica K. Kuzmányho 2130 / 10, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1992
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2K/63/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/63/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY
Dražobník + Licitátor/Navrhovateľ dražby:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP, 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca úpadcu
Alexander Gál, nar. 18.12.1992, bytom K. Kuzmányho 2130/10, 984 01 Lučenec
Dátum konania dražby: 13.08.2019
Čas otvorenia dražby: o 13.30 hod.
Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť Notárskeho úradu JUDr. Jozefa Brázdila, notára so sídlom na
adrese Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Označenie predmetu dražby:
Predmetom dražby sú spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam úpadcu, a to:
Stavba:
Popis
Śtát obec
K.ú.
č. LV p.č. Spoluvlastnícky podiel úpadcu
Rodinný dom SR Lučenec Lučenec 1007 3177 1/10

Ulica Súpisné číslo Orientačné číslo vchodu
638

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

Výmera v m2
147
25
104

Štát
SR
SR
SR

obec
Lučenec
Lučenec
Lučenec

K.ú.
Lučenec
Lučenec
Lučenec

č. LV
1009
1007
1007

p.č.
3175
2310/2
3177

Spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/20
1/10
1/10

(ďalej aj „Nehnuteľnosti“)
Cena predmetu dražby: 1 450,00 Eur
Najnižšie podanie: 1 450,00 Eur
Cena dosiahnutá vydražením: nebolo urobené ani najnižšie podanie
Predmet dražby: nebol vydražený
Výsledok dražby: neúspešná
Licitátor: JUDr. Juraj Macík, komplementár SKP, k.s., správca úpadcu Alexander Gál
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby: JUDr. Jozef Brázdil, so sídlom Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen
Vo Zvolene, dňa 13.08.2019
SKP, k.s., správca úpadcu Alexander Gál
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K072820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šváb
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orovnica 73, 966 52 Orovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/420/2019 1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/420/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spis. zn. správcu
Spis. zn. súdu

: 4OdK/420/2019 S1646
: 4OdK/420/2019

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4OdK/420/2019 zo dňa 24. apríla 2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 83/2019 dňa 30.04.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Šváb, nar.
05. 11. 1971, trvale bytom Orovnica 73, 966 52 Orovnica (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a ustanovil správcu: Mgr.
Natáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1646.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):

1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:

1. 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.

2. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady 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.

Nakoľko správkyňa ani po vykonanom šetrení nezistila žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 15.08.2019, žiadny veriteľ nepožiadal správkyňu o vykonanie
iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Šváb, nar. 05. 11. 1971, trvale bytom Orovnica 73, 966 52 Orovnica,
sa KONČÍ, nakoľko zistila, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K072821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Targoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 367 304
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1007/2018/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1007/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka
správcu: S1568 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Targoš, nar. 15.10.1981, trvale bytom 29.
augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica, do 12.5.2015 podnikajúci pod obchodným menom: Michal
Targoš, s miestom podnikania: Jabriková 120, 976 34 Tajov, IČO: 40 367 304 (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn.
2OdK/1007/2018 v súlade s ust. § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje týmto oznamom:

3.kolo verejného ponukového konania na predaj majetku – peňažná pohľadávka, ktorý bol zaradený do
všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 86/2019 zo dňa
06.05.2019:

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

obchodná spoločnosť MITTAR
s.r.o. ,,v likvidácii", so sídlom:
2.500
Jabriková 120, 976 34 Tajov,
IČO: 45 349 428

Konkurzy a reštrukturalizácie

mena právny dôvod vzniku

Deň vydania: 20.08.2019

spoluvl.
podiel

vyrovnací podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý
vznikol z dôvodu zániku účasti Dlžníka v spoločnosti
EUR
1/1
vyhlásením konkurzu na majetok Dlžníka v zmysle ust. § 148
ods. 2 v spojení s ust. § 150 ods. 1 Obchodného zákonníka

súpisová
hodnota
(Eur)
2.500

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.

B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením:
„PONUKA – 2OdK/1007/2018 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10
(desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
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 do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
záujemca „záloha 2OdK/1007/2018“.

C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00
hod.

D. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, dátum narodenia/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 1 mesiac 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. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v písm. C) tohto
oznamu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

H. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky.

I.

Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.

J.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 15.08.2019
KP recovery, k.s., správca

K072822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Targoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 367 304
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1007/2018/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1007/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka
správcu: S1568 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Targoš, nar. 15.10.1981, trvale bytom 29.
augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica, do 12.5.2015 podnikajúci pod obchodným menom: Michal
Targoš, s miestom podnikania: Jabriková 120, 976 34 Tajov, IČO: 40 367 304 (ďalej len „Dlžník“), ktorého
správcom je: KP recovery, k.s., (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 2OdK/1007/2018 v súlade s ust. § 167q ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje týmto oznamom:

3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku – iná majetková hodnota – obchodný podiel,
ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku
SR č. 86/2019 zo dňa 06.05.2019:

hodnota
obchodného
podielu

popis

obchodný podiel v obchodnej spoločnosti
NatuRock s.r.o., so sídlom: 29. augusta 24, 974 5.000,00
01 Banská Bystrica, IČO: 48 135 186

mena právny dôvod vzniku

spoluvl.
podiel

§148 ods. 2 Obchodného zákonníka EUR Dlžník je jediným spoločníkom 1/1
obchodnej spoločnosti

súpisová
hodnota (Eur)
5.000,00

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.

B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením:
„PONUKA – 2OdK/1007/2018 – NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10
(desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
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 do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
záujemca „záloha 2OdK/1007/2018“.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00
hod.

D. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, dátum narodenia/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 1 mesiac 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. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v písm. B) tohto
oznamu.

E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

H. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky.

I.

Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.

J.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici, dňa 15.08.2019
KP recovery, k.s., správca

K072823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Samková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubeník 215, 049 18 Lubeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1974
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/144/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/144/2019
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
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.02.2019, sp. zn. 2OdK/144/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 37/2019 zo dňa 21.02.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Marcela Samková,
nar. 23. 8. 1974, trvale bytom Lubeník 215, 049 18 Lubeník (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h 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“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „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.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marcela Samková, nar. 23.08.1974, trvale
bytom Lubeník 215, 049 18 Lubeník končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvency services, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

618

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

K072824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baliak Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predné Halny 1864 / 25, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1952
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/649/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/649/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie na popieranie pohľadávok veriteľov
KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704, správca
úpadcu Jozef Baliak, nar. 22.09.1952, trvale bytom Predné Halny 1864/25, 977 01 Brezno, obchodné meno –
Jozef Baliak – Potraviny u Baliakov, s miestom podnikania Predné Halny 1864/25, 977 01 Brezno, IČO:
30206154, (ďalej len „Úpadca), ako správca Úpadcu v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k.:
2OdK/649/2019, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra banke, a.s., č. ú.:
2920911244/1100, IBAN: SK87 1100 0000 0029 2091 1244 , BIC: TATRSKBX. Kaucia sa skladá v sume 350,00
EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.
V Bratislave, dňa 15.08.2019
KRIVANKON k.s.
Správca S1704

K072825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Patkanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strážovská cesta 8467/23, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/456/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/456/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica,
zn.: S1293, správca konkurznej podstaty dlžníka: Lenka Patkanová, nar. 07. 06. 1972, trvale bytom Strážska
cesta 8467/23, 960 01 Zvolen, adresa na doručovanie Pribinova 114, 960 01 Zvolen, sp. zn. 4OdK/456/2019
týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Mesto Zvolen, Námestie Slobody 2525/22,
960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439 v celkovej sume 370,99,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K072826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Gašparová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 8881/61, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1973
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/820/2018/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/820/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Marcela
Gašparová, nar. 26.10.1973, trvale bytom A. Hlinku 8881/61, 960 01 Zvolen (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade
s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, spis. zn.
5OdK/820/2018 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Banskej Bystrici dňa 15.08.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K072827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Tučeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebechov 108, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.4.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/600/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/600/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurz na majetok dlžníka: Mária Tučeková, nar. 30.4.194,trvale bytom Sebechov 108, 962 01 Zvolenská
Slatina, Okresný súd Banská Bystrica, sp. značka 5 OdK/600/2019

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

Nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Detva, katastrálnom odbore, pre obec, kat. úz. Podkriváň :

ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu na LV č. 680, spoluvlastnícky podiel dlžníka
pod B 646,647, spolu v 2/ 1050-tinách:

1. parcela KN 133/1, TTP vo výmere 446644 m²,
2. parcela KN 133/2, TTP vo výmere 250 m²,
3. parcela KN 133/3, TTP vo výmere 461 m2,
4. parcela KN 133/4, TTP vo výmere 931 m2,
5. parcela KN 133/5, TTP vo výmere 398 m2,
6. parcela KN 133/6, TTP vo výmere 59 m2,
7. parcela KN 133/7, TTP vo výmere 342 m2,
8. parcela KN 133/8, TTP vo výmere 264 m2,
9 .parcela KN 149/1, TTP vo výmere 28269 m2,
10.parcela KN 149/2,TTP vo výmere 321 m2,
11.parcela KN 399, TTP vo výmere 24414 m2,
12.parcela KN 400 , TTP vo výmere 7224 m2,
13.parcela KN 512, TTP vo výmere 285654 m2,
14.parcela KN 539, orná pôda vo výmere 6510 m2,
15.parcela KN 540, TTP vo výmere 188450 m2,
16.parcela KN 542, TTP vo výmere 140032 m2,
17.parcela KN 566, TTP vo výmere 8231 m2,
18. parcela KN 568,TTP vo výmere 52619 m2,
19. parcela KN 652, TTP vo výmere 21032 m2,
20. parcela KN 673, TTP vo výmere 24230 m2,
21. parcela KN 720,TTP vo výmere 10545 m2,
22.parcela KN 732, TTP vo výmere 8122 m2,
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23.parcela KN 746, TTP vo výmere 21401 m2,
24.parcela KN 746, TTP vo výmere 21401 m2,
25.parcela KN 749, TTP vo výmere 30222 m2,
26.parcela KN 765, TTP, vo výmere 2034 m2,
27. parcela KN 790, TTP vo výmere 5220 m2,
28. parcela KN 817, lesný pozemok vo výmere 75443 m2,
29.parcela KN 869, lesný pozemok vo výmere 289174 m2,
30.parcela KN 874, TTP vo výmere 21840m2,
31.parcela KN 892,lesný pozemok vo výmere 107080 m2,
32. parcela KN 897, TTP vo výmere 71336 m2,
33.parcela KN 908, TTP vo výmere 54590 m2,
32. parcela KN 923, TTP vo výmere 124456 m2,
33. parcela KN 925, lesný pozemok vo výmere 16730 m2,
34. parcela KN 948, TTP vo výmere 28776 m2,
35. parcela KN 973, TTP vo výmere 30006 m2,
36. parcela KN 1010/1,TTP vo výmere 30011 m2,
37. parcela KN 1010/23, TTP vo výmere 950m2,
38. parcela KN 1056 TTP vo výmere 1056 m2,
Súpisová hodnota položiek 1-38 je 83, 86.-EUR
ako parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu na LV č. 2003, spoluvlastnícky podiel dlžníka
pod B 646, 647, spolu v 2/ 1050 tinách:

39. parcela KN 464/1, TTP vo výmere 58225m²,
40. parcela KN 464/11, orná pôda vo výmere 28, m²,
41. parcela KN 464/12, TTP vo výmere 1328 m²,
42. parcela KN 464/13, TTP vo výmere 112 m²,
43. parcela KN 464/14, TTP vo výmere 98 m²,
Súpisová hodnota položiek 39-43 je 0, 01.- EUR

ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu na LV č. 2133, spoluvlastnícky podiel dlžníka
pod B 7 v 1/42- ine, pod B 8 v 3/126- tinách
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44. parcela KN 694, orná pôda vo výmere 13993 m²,
45. parcela KN 702, orná pôda vo výmere 26 507 m²,
Súpisová hodnota položiek 44-45 je 1, 66.- EUR

ako parcely registra“ E“ evidované na mape určeného operátu na LV č. 2134, spoluvlastnícky podiel dlžníka
pod B 7,8, spolu v 2/42- tinách

46. parcela KN 1323, TTP vo výmere 117 663 m²,
Súpisová hodnota položky 46 je 0, 53.- EUR

ako parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu na LV č. 2135, spoluvlastnícky podiel dlžníka
pod B 7,8, spolu v 2/28 . minách

47. parcela KN 699, orná pôda vo výmere 8873 m²,
Súpisová hodnota položky 47 je 0, 65.- EUR

ako parcely registra “ E“ evidované na mape určeného operátu na LV č. 2136, spoluvlastnícky podiel
dlžníka pod B 21Bv 18/ 630- tinách, pod B 22 v 1/35 - tine

48. parcela KN 703, orná pôda vo výmere 24334 m²,
Súpisová hodnota položky 48 je 0,65.- EUR

Vo Zvolene, dňa 15.8.2019

JUDr. Ľubica Flíderová
správca
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K072828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 2938/15, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/279/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/279/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 3. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Ivan
Gašpar, dátum narodenia 24.07.1982, trvale bytom Agátová 2938/15, 962 21 Lieskovec, Slovenská republika
(ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako
„ZKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj
majetku Dlžníka pozostávajúceho zo súpisovej zložky majetku zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty
dňa 25.04.2019 in concreto
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Parcelné číslo: 1568/2
Výmera: 50 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Lieskovec
Katastrálne územie: Lieskovec
Číslo listu vlastníctva: 1795
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 700 EUR
Dátum zapísania: 25.04.2019
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“). Správca s ohľadom na výšku súpisovej hodnoty súpisovej zložky
majetku tvoriacej Predmet speňažovania, ktorá nepresiahla sumu vo výške 5.000 EUR a vychádzajúc zo
skutočnosti, že Predmet speňažovania nie je tvorený súpisovou zložkou majetku, vo vzťahu ku ktorej bola
Dlžníkom uplatnená nepostihnuteľná hodnota obydlia, speňažuje Predmet speňažovania ako hnuteľnú vec.

Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu štrnásť (14)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
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2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne Správcu na
adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 3. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 4OdK/279/2019 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v Tatra banka a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK30 1100 0000 0026 2278 3643 zábezpeku vo
výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol
záujemca uvedie „42792019“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno prípadne IČO.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
11. V zmysle ust. § 167s ZKR Správca nie je pri speňažovaní Predmetu speňažovania viazaný predkupným
právom.
12. Správca v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania do katastra nehnuteľností.
14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod Predmetu speňažovania
v prospech úspešného záujemcu.
15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
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16. Správca je oprávnený odmietnuť záväznú ponuku úspešného záujemcu, ktorú s ohľadom na ponúknutú
výšku kúpnej ceny s odbornou starostlivosťou vyhodnotí ako zjavne neprimerane nízku.

K072829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Ondrejšíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 198/12, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1947
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/462/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/462/2019
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 Mária Ondrejšíková, nar. 29. 03. 1947, trvale bytom
Višňová 198/12, 982 01 Tornaľa - Stárňa, konanie vedené na OS BB č. k. 5OdK/462/2019, 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 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie súboru majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Podiely na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na LV 1580
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1580, kat. územie: Malatiná, obec MALATINÁ, okres Dolný Kubín
Pozemky:
P.č. Číslo parcely Druh pozemku
Výmera v m2 LV
Okres, Obec, Kat. územie
4
1830
orná pôda
62
1580 Dolný Kubín, MALATINÁ, Malatiná
Súpisová hodnota

Spoluvl. podiel
1/2

Hodnota v €
100,00
100,00

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: 54622019 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Ondrejsikova“. 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.
Kukučínova 3379/18
974 01 Banská Bystrica
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Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 5OdK/462/2019 – 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, (Podiely na nehnuteľnostiach
nachádzajúcich sa na LV 1580)
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K072830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Berkyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 423/18, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/736/18 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/736/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. §167j zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii dlžníka: Anna Berkyová, nar. 01. 06. 1950, trvale bytom Železničná
423/18, 985 54 Lovinobaňa. Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu majetku konkurznej podstaty. Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť
súpis majetku. Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Anna Berkyová, nar. 01. 06. 1950, trvale bytom
Železničná 423/18, 985 54 Lovinobaňa. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri
vynaložených 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 týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa
veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume
schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený. Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú návrhy na
zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení. JUDr.
Pavel Vrška správca
K072831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: David Bezek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zaježovská 183, 962 63 Pliešovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1996
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/462/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/462/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 06. 05. 2019, sp. zn. 2OdK/462/2019, ktoré bolo zverejnené
v OV č. 93/2019 dňa 16. 05. 2019 bol na dlžníka David Bezek, nar. 13. 06. 1996, trvale bytom Zaježová 183,
962 63 Pliešovce, na korešpondenčnej adrese Tulská 38, 974 04 Banská Bystrica vyhlásený konkurz a za
správcu bol ustanovený: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01
Rimavská Sobota.
Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vyhlásenia dlžníka a vykonaným šetrením správcu ohľadom
zisťovania majetku dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa § 167t ZKR, správca v zmysle §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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167v ods. 1 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 15.08.2019

K072832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melinda Cicková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Zvolen -, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1970
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/52/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/52/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Melinda Cicková, nar. 29.12.1970, trvale bytom
Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen; adresa na doručovanie Strážska cesta 722/15, 960 01 Zvolen (ďalej len ,,Dlžník”),
týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku. Z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Banskej Bystrici, dňa 15.08.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K072833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giertl Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 360/22, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1986
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/539/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/539/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Martin Giertl, nar. 21.06.1986, trvale
bytom Nová 360/22, 976 52 Čierny Balog, korešpondenčná adresa: Slnečná 1148/61, 976 52 Čierny Balog,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Martin Giertl, s miestom podnikania: Slnečná 1148/61, 976 52
Čierny Balog, IČO: 44 010 257, (ďalej len „Dlžník“), vylučuje majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty
majetku dlžníka pod poradovým číslom 1., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 114/2019 pod
K051320 dňa 14.06.2019 z dôvodu, že sa predmetnú hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu nepodarilo speňažiť ani
v 3. kole verejného ponukového konania, v súlade s ust §-u167 p ods.2 ZKR prestávajú podliehať konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Žiadny z veriteľov prihlásenej pohľadávky neprejavil záujem o hnuteľnú vec do desiatich dní od skončenia 3. kola
ponukového konania.

Por. č.
1.

Popis hnuteľnej veci
Volkswagen Bora

VIN
WVWZZZ1JZ1W294154

Rok výroby
2001

Stav
Poškodený motor/nepojazdné

Súpisová hodnota
450,00 EUR

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

K072834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 90 / 55, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1967
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/110/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/110/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, podľa
ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Banská Bystrica uznesením sp.zn. 4OdK/110/2019 zo
dňa 14.02.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 36/2019 zo dňa 20.02.2019, na majetok dlžníka:
Jozef Berky, narodený: 01.11.1967, bytom Hlavná 90/55, 976 37 Hrochoť prihlásil súhrnnou prihláškou po
základnej prihlasovacej lehote veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava-Petržalka, IČO: 35937874, dňa 29.07.2019 nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume: 243,36 €.
Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 29.07.2019.

JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K072835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 363, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Šrefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1040/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1040/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. §167j zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii dlžníka: Anna Oláhová, nar. 25. 03. 1962, trvale bytom Jilemnického 363,
981 01 Hnúšťa. Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku
konkurznej podstaty. Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku.
Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Anna Oláhová, nar. 25. 03. 1962, trvale bytom Jilemnického
363, 981 01 Hnúšťa. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložených 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 týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej
zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na
základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení. JUDr. Pavel Vrška správca
K072836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľa Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 296 / 6, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/687/2019 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/687/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Ivan
Cibuľa, nar. 27. 01. 1946, trvale bytom Slobody 296/6, 987 01 Poltár, 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.

K072837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažena Lukácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 54/17, 976 23 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/818/2018 S 515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/818/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. §167j zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii dlžníka: Blažena Lukácsová, nar. 22. 07. 1954, trvale bytom Družstevná
54/17, 976 32 Badín, obchodné meno Blažena Lukácsová, s miestom podnikania Družstevná 54/17, 976
32 Badín, IČO: 44 599 315. Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu majetku konkurznej podstaty. Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť
súpis majetku. Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Blažena Lukácsová, nar. 22. 07. 1954, trvale
bytom Družstevná 54/17, 976 23 Badín, obchodné meno Blažena Lukácsová, s miestom podnikania
Družstevná 54/17, 976 23 Badín, IČO: 44 599 315. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku
pri vynaložených 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 týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa
veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume
schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený. Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú návrhy na
zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení. JUDr.
Pavel Vrška správca
K072838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kosorínová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Bodona 1702/14, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/331/2017 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/331/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1612, ako správca
konkurznej podstaty dlžníka: Mária Kosorínová, nar. 11. 01. 1954, trvale bytom Kružno 40, 979 01 Rimavská
Sobota, adresa na doručovanie J. Bodona 1702/14, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej aj len „Dlžník“),
v konkurznom konaní vedenom na OS BB pod sp. zn. 4OdK/331/2017, 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 oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04
Banská Bystrica, v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 144/2019 zo dňa 29.07.2019
pod K 065310, a to:
Číslo

Druh
pozemku

Výmera
pozemku
m²

1

orná pôda

3307

2

orná pôda

27402

3

Orná
pôda

920

v Štát, okres, obec

Katastrálne
územie

Slovenská
republika,
Kružno
Rimavská Sobota,
Kružno
Slovenská
republika,
Kružno
Rimavská Sobota,
Kružno
Slovenská
republika,
Kružno
Rimavská Sobota,
Kružno
Slovenská

Číslo
listu Číslo
vlastníctva
parcely

Spoluvlastnícky
podiel

Hodnota zapisovaného
majetku
určená
odhadom správcu

172

Parcela
EKN 474

5/144

44,78 €

185

Parcela
EKN
525/1

1/30

356,23 €

277

Parcela
EKN
524/3

1/8

44,85 €
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4

orná pôda

16119

5

orná pôda

1395

6

trvalý trávny
3351
porast

7

orná pôda

614

8

orná pôda

1601

9

orná pôda

815

10

trvalý trávny
5240
porast

republika,
Rimavská
Kružno
Slovenská
republika,
Rimavská
Kružno
Slovenská
republika,
Rimavská
Kružno
Slovenská
republika,
Rimavská
Kružno
Slovenská
republika,
Rimavská
Kružno
Slovenská
republika,
Rimavská
Kružno
Slovenská
republika,
Rimavská
Kružno
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Sobota,

Sobota,

Sobota,

Sobota,

Sobota,

Sobota,

Sobota,
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Kružno

444

Parcela
1/30
EKN 521

209,55 €

Kružno

444

Parcela
1/30
EKN 522

18,14 €

Kružno

444

Parcela
EKN
524/2

1/30

10,05 €

Kružno

444

Parcela
EKN
525/2

1/30

7,98 €

Kružno

445

Parcela
EKN
523/1

1/30

20,81 €

Kružno

445

Parcela
EKN
523/2

1/30

10,60 €

Kružno

445

Parcela
EKN
524/1

1/30

15,72 €

(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
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, J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – 4OdK/331/2017 - 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: „43312017“.
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);
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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 spojení 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 15.08.2019
Mgr. Stela Chovanová, správca

K072839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Brila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladzany 80, 962 65 Hontianske Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.7.1976
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: S1578/2OdK/549/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/549/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k.s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Ivan Brila, nar. 15.07.1976, trvale bytom Ladzany 80, 962 65 Hontianske Nemce, IČO:
47 679 590, v súlade s ustanovením §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že vychádzajúc zo zoznamu
majetku dlžníka, ktorý bol písomnou prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu, vlastného šetrenia správcu
a vyhlásenia dlžníka, že v konkurze nebol zistený majetok, ktorý v nadväznosti na ustanovenie §167h ZKR
podlieha konkurzu.
Na základe uvedeného správca oznamuje, že konkurz vyhlásený Okresným súdom Banská Bystrica Uznesením
č. k. 2 Odk/549/2019 zo dňa 29.05.2019, ktoré bolo uverejnené v OV č. 108/2019 dňa 06.06.2019, sa končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
v Banskej Bystrici, dňa 15.08.2019
JUDr. Ďurčeková správca, k. s.
v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, správca

K072840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Limbová 6468/21, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.7.1979
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/2OdK/592/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/592/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k.s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Tomáš Gajdoš, nar. 29.07.1979, trvale bytom Limbová 6468/21, 974 09 Banská
Bystrica, obchodné meno Tomáš Gajdoš, IČO: 43 063 811, v súlade s ustanovením §167v ods.1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ZKR) oznamuje, že vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka, ktorý bol písomnou prílohou návrhu na vyhlásenie
konkurzu, vlastného šetrenia správcu a vyhlásenia dlžníka, že v konkurze nebol zistený majetok, ktorý
v nadväznosti na ustanovenie §167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe uvedeného správca oznamuje, že konkurz vyhlásený Okresným súdom Banská Bystrica Uznesením
č. k. 2 Odk/592/2019 zo dňa 07.06.2019, ktoré bolo uverejnené v OV č. 113/2019 dňa 13.06.2019, sa končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
v Banskej Bystrici, dňa 15.08.2019
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JUDr. Ďurčeková správca, k. s.
v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, správca

K072841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Necpál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Štiavnica 0000, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1956
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/878/2018-S1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/878/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca oznamuje, že ponukové konanie predaja nehnuteľností zaradených do súpisu všeobecnej podstaty,
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 132/2019, bolo vyhodnotené dňa 15.08.2019, víťazná ponuka bola na
sumu 640,- € za všetky ponúknuté nehnuteľnosti.
V zmysle ustanovenia § 167r zákona číslo 7/2005 Z. z. je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec,
manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, oprávnený so súhlasom dlžníka
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak túto cenu uhradí
správcovi do 10 dní od uskutočnenia ponukového konania.
Správca vyzýva oprávnené osoby na uplatnenie nároku v lehote do 10 dní od zverejnenia oznámenia v
Obchodnom vestníku uhradením ceny 640,- € a správneho poplatku vo výške 66,-€ na účet číslo SK94 0900
0000 0051 1706 5695k variabilnému symbolu 58782018 , so súčasným predložením písomného súhlasu dlžníka,
na adresu sídla správcu ulica Martina Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec.
Viktória Hellenbart, komplementár

K072842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žilík Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna štvrť 772 / 52, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1956
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/84/2018 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/84/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť Recovery group, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Marian Žilík, nar. 14.02.1956, trvale
bytom Lúčna štvrť 772/52, 962 12 Detva, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod č. kon.
5OdK/84/2018, týmto v zmysle ust. v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz
sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
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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vestníku SR sa konkurz zrušuje.
Recovery group, k.s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K072843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hamšík Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starohorská 39, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1975
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/217/2018 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/217/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť Recovery group, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Dušan Hamšík, nar. 13.06.1975, trvale
bytom Starohorská 6160/39, 974 11 Banská Bystrica, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod
č. kon. 4OdK/217/2018, týmto v zmysle ust. v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz
sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku SR sa konkurz zrušuje.
Recovery group, k.s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K072844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Antol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matice Slovenskej 1939/25, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/346/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/346/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s §167p) ZKR správca ponúka v 2.kole na odkúpenie majetok úpadcu - osobné motorové vozidlo
Škoda Superb - AC Kombi, ev.č. SB175BN, r.v. 2011, objem : 1598 cm2/77kW, jazdené, počet km : 234103 km,
zapísané ako súpisová položka 1 do súpisu majetku, ktorý podlieha konkurzu, za najvyšiu ponúknutú cenu,
minimálne však za cenu 5.000,- EUR. Vozidlo v súlade s §167b, ods. 3 ZKR užíva úpadca.
Lehota na predkladanie ponúk : 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky
podané po lehote správca nemusí prihliadať.

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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So záujemcom, ktorý splní podmienky ponukového konania, bude uzatvorená kúpna zmluva, ak v lehote 10 dní
od zverejnenia výsledku ponukového konania v OV, ktorého súčasťou bude oznámenie pre oprávnené osoby
podľa §167 ods. 4 ZKR o možnosti vykúpiť majetok z konkurzu, žiadna z oprávnených osôb neuplatní právo
vykúpiť majetok z konkurzu. V prípade uplatnenia práva vykúpiť majetok, bude zaplatená záloha záujemcovi
vrátená do 5 dní od zverejnenia výsledkov v OV. V prípade, že nárok na vykúpenie majetku z konkurzu nebude
uplatnený, bude úspešnému záujemcovi zaslaný návrh kúpnej zmluvy do 5 dní od uplynutia lehoty na uplatnenie
nároku na vykúpenie majetku.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením výšky ponúkanej kúpnej ceny, a to do
kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia v zalepenej obálke s označením "Konkurz-neotvárať,
č.k.5OdK/346/2019". Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti
zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Ak záujemca neuvedie ponúkanú cenu, na takú ponuku správca
nemusí prihliadať.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu IBAN: SK12 1111 0000 0014 8074 3018, VS: 53462019. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na
účet správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Po výbere úspešného záujemcu vyzve
správca na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že zmluvu odmietne podpísať, zaplatená záloha prepadá v prospech
podstaty ako zmluvná pokuta.
Poučenie: Ak sa majetok nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o
neho 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

K072845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 2808/12, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/218/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/218/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s §167p) ZKR správca ponúka v 3. kole na odkúpenie majetok úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV č.
96/2019 dňa 21.5.2019. Súp. pol. č. 1 - motorové vozidlo BMW 316i Coupe 3B, pojazdné, pokazená kľučka na
dverách. Vozidlo je zaparkované na adrese Belá nad Cirochou, Vihorlatská 170/147, odkiaľ si ho kupujúci
vyzdvihne. Súp. položka č. 2 je mobilný telefón iPHONE 5S, ktorý užíva úpadca, ktorý je povinný ho vydať
kupujúcemu.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky
podané po lehote správca nemusí prihliadať.
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Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením veci, o ktorú má záujem a výšky
ponúkanej kúpnej ceny, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia v zalepenej obálke s
označením "Konkurz-neotvárať, č.k.5OdK/218/2019". Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo bankového účtu
(IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Ak záujemca neuvedie ponúkanú
cenu, na takú ponuku správca nemusí prihliadať.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri porovnateľnej
cenovej ponuke má prednosť záujemca, ktorý má záujem o obidve veci.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu IBAN: SK12 1111 0000 0014 8074 3018, VS: 52182019. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na
účet správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Po výbere úspešného záujemcu vyzve
správca na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že zmluvu odmietne podpísať, zaplatená záloha prepadá v prospech
podstaty ako zmluvná pokuta.
Poučenie: Ak sa majetok nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o
neho 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

K072846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chmurovič Peter, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 398/5, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2017 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/7/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 4

Typ súpisovej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA – ZRÁŽKY ZO MZDY ÚPADCU
Zostatková suma:
7.250,60,- EUR
Mena
EUR
Právny dôvod vzniku:
§ 72 ods. 2 ZKR – zrážky zo mzdy
Dôvod zapísania majetku do § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR
súpisu:
Súpisová hodnota majetku:
7.250,60,- EUR
Číslo účtu:
IBAN SK8511110000001278351010
Banka:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka, so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, IČO: 47 251 33
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15.08.2019

V Prešove 15.08.2019

Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K072847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Matthias Rossini
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 162/106, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/599/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/599/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Boris Matthias Rossini, nar. 24.01.1986, Osloboditeľov 162/106, 059 34
Spišská Teplica podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na Valaškovskej ulici č. 6210/21, Humenné, v úradných hodinách počas pracovných dní od
7.30 hod. do 14.30 hod. Termín je potrebné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0907 945 370.
JUDr. Daniel Fink, správca

K072848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotradyová Libuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 3585/1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/600/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/600/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca konkurznej podstaty dlžníka Libuša Kotradyová, nar. 25.10.1976, trvale bytom
Zimná 3585/1, 058 01 Poprad, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
5OdK/600/2019S1776 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 08:00 - 14:00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421908620777, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
judrtekel.spravca@gmail.com
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca
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K072849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotradyová Libuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 3585/1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/600/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/600/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/600/2019-19 zo dňa 08.08.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Libuša Kotradyová, nar. 25.10.1976, trvale bytom Zimná 3585/1, 058 01 Poprad a ustanovil do funkcie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 156/2019 dňa 14.08.2019.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Libuša Kotradyová.
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 podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. 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.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K072850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotradyová Libuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 3585/1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/600/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/600/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
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(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"

(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. 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’

(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»

(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(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»

(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
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(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Libuša Kotradyová, nar. 25.10.1976, trvale bytom Zimná 3585/1, 058 01 Poprad, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/600/2019-19 zo dňa 08.08.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/600/2019-19 from August 08, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Libuša Kotradyová, date of birth 25.10.1976, domicile Zimná 3585/1, 058 01 Poprad, Slovak republic (hereinafter
only „the Bankrupts“).

Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 156/2019 z 14.08.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 15.08.2019.

The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV
156/2019 from August 14, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
August 15, 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 „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).

1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
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pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 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 (§ 166c BRA).

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan 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 credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066
01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
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formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. 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).

6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Slavomír Tekeľ, offices Lipová
1, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration period
within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person
witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the claim to
the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy
in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

7. 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).

7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).

8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

9. 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).

9. 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).

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

10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

11. Pohľadávka sa uplatňuje 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).

11. 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 truste by the conversion accordingto 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 as 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).

12. 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).

12. 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).

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

13. 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).

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

14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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15. 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 Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

15. 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 Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Slavomír Tekeľ, bankruptcy trustee

K072851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nedzbala Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 1689 / 2B, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/588/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/588/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty dlžníka Jaroslav Nedzbala, nar. 17.05.1983, Sokolovská
1689/2B, 066 01 Humenné, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
2OdK/588/2019S1308 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 –14.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/915954474, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
jana.cepcekova@gmail.com
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K072852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nedzbala Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 1689 / 2B, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/588/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/588/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/588/2019-20 zo dňa 08.08.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Jaroslav Nedzbala, nar. 17.05.1983, Sokolovská 1689/2B, 066 01 Humenné a ustanovil do funkcie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Jana Čepčeková, zapísanú v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S 1308 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 156/2019 dňa 14.08.2019.
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V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK96 7500 0000 0040 2503
2621 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Jaroslav Nedzbala.
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 podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
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.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K072853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nedzbala Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 1689 / 2B, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/588/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/588/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(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’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
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(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»
(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. mája 2015, ako správca dlžníka:
Jaroslav Nedzbala, nar. 17.05.1983, Sokolovská 1689/2B, 066 01 Humenné, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/588/2019-20 zo dňa 08.08.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 2OdK/588/2019-20 from August 08, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Jaroslav Nedzbala, date of birth 17.05.1983, domicile Sokolovská 1689/2B, 066 01 Humenné, Slovak republic
(hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 156/2019 z 14.08.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 15.08.2019.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 156/2019
from August 14, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on August
15, 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 „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 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 (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 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 (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan 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 credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. 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).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Jana Čepčeková, offices
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. 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).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. 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).
9. 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).
10. 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).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje 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).
11. 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 truste by the conversion accordingto 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 as 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).
12. 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).
12. 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).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť sizástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. 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).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. 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).
15. 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 Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
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the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Jana Čepčeková, bankruptcy trustee

K072854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Husťak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stakčínska Roztoka 43, 067 61 Stakčínska Roztoka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/30/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/30/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 4

Typ súpisovej položky majetku:
Popis:
Suma:
Mena:
Tretia osoba:
Sporný zápis:
Súpisová hodnota majetku
Dôvod zapísania majetku
Deň zapísania majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Vymožená suma v exekučnom konaní
664,21
EUR
664,21 EUR
67 ods. 1, písm. b) ZKR
17.05.2017

Súpisová zložka majetku č. 5

Typ súpisovej položky PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
majetku:
Suma:
60.700,00
Mena:
EUR
Právny dôvod vzniku: Uplatnená náhrada škody v trestnom konaní vedenom na KR PZ v Prešove, odbor kriminálnej polície pod ČVS: KRP34/2-VYS-PO-2018, resp. OS KE II pod sp. zn.: 6T/9/2019
Dlžník:
Ján Lazorčák, nar. 22.09.1982, bytom Orlov č. 224
Súpisová
hodnota 60.700,- EUR
majetku
Dôvod
zapísania 67 ods. 1, písm. a) ZKR
majetku
Deň zapísania majetku 15.08.2019
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K072855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihalíková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákutie 143/12, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1974
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/172/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/172/2019
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
Správca konkurznej podstaty Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova
125, 093 01 Vranov nad Topľou oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Eva Mihalíková, nar. 06.11.1974,
trvale bytom Zákutie 143/12, 086 33 Zborov, vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 22.03.2019
v konaní sp.zn. 5OdK/172/2019, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 28.03.2019, pod č. OV 62/2019 sa
podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR v nadväznosti na ust. § 167t ZoKR ukončuje.
Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZoKR, správca konkurznej podstaty
zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K uvedenému záveru
správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež účinky podľa
ust. § 167b ods. 1 ZoKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZoKR a ust. § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K072856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holub Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 623 / 75, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/453/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/453/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Milan Holub, nar.
07.01.1953, trvale bytom Komenského 623/75, 093 02 Vranov nad Topľou, SR (ďalej len „úpadca“), v súlade
s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty:
Súpisová zložka por. č. 1
Pozemok - parcela „C“ KN, parc. č. 2512, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 431 m2, LV č. 165, kat. úz.
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Vranov nad Topľou, obec Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 1/12, súpisová
hodnota: 1.077,50,- Eur
Súpisová zložka por. č. 2
Stavba – rodinný dom, súp. č. 623, ležiaci na parcele „C“ KN, parc. č. 2512, zastavaná plocha a nádvorie, LV č.
165, kat. úz. Vranov nad Topľou, obec Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 1/12,
súpisová hodnota: 3.916,66,- Eur
Súpisová zložka por. č. 3
hnuteľná vec, osobné motorové vozidlo, továrenská značka: HONDA CIVIS 5D MB4, EČV: VT059BB, farba:
červená, VIN: SHHMB4760WU007789, kategória M1, vo vlastníctve úpadcu, súpisová hodnota: 1.350,- Eur

K072857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Semivanová Jitka, PaedDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekeľová 2270/1, 080 01 Ľubotice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/2/2017 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/2/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka: PaedDr. Jitka Semivanová, nar. 23.12.1964, trvale bytom: Tekeľová
2270/1, 080 01 Ľubotice (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K072858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GSL - Co, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 999 239
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2018 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dňa 27.06.2018 bolo v Obchodnom vestníku MS SR č. OV 123/2018 pod značkou záznamu K045719 zverejnené
pôvodným správcom Ing. Jarmilou Lišivkovou doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu GSL – Co, s.r.o.
v konkurze, so sídlom Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 43 999 239 (ďalej len „Úpadca“) o nové
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisové zložky majetku nasledovne:

30.
31.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Hnuteľná vec - PC zostava DL56 + Ploter HP 500, d.z. 2009, miera opotrebenia: opotrebené.
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 2.000,- eur;
Hnuteľná vec - Variosynergic 5000, v.č. 19232311, d.z. 2009, miera opotrebenia: opotrebené.
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 5.000,- eur;
Hnuteľná vec - Variosynergic 5000, v.č. 19232314, d.z. 2009, miera opotrebenia: opotrebené.
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 5.000,- eur;
Hnuteľná vec - Variosynergic 5000, v.č. 19232337,d.z. 2009, miera opotrebenia: opotrebené.
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa , Súpisová hodnota: 5.000,- eur;
Hnuteľná vec - Variosynergic 3400F++, v.č. 18422754, d.z. 2009, miera opotrebenia: opotrebené.
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota 5.000,- eur;
Hnuteľná vec - Variosynergic 3400F++, v.č. 19053193, d.z. 2009, miera opotrebenia: opotrebené.
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota 5.000,- eur;
Hnuteľná vec - Variosynergic 3400F++, v.č. 19053192, d.z. 2009, miera opotrebenia: opotrebené.
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota 5.000,- eur;
Hnuteľná vec - Variosynergic 3400F++, v.č. 19053191, d.z. 2009, miera opotrebenia: opotrebené.
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota 5.000,- eur;
Hnuteľná vec - Variosynergic 3400F++, v.č. 18383077, d.z. 2009, miera opotrebenia: opotrebené.
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota 5.000,- eur;
Hnuteľná vec - Variosynergic 5000, v.č. 19053171, d.z. 2009, miera opotrebenia: opotrebené.
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 5.000,- eur;
Hnuteľná vec - Variosynergic 5000, v.č. 24352487, d.z. 2009, miera opotrebenia: opotrebené.
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 5.000,- eur;
Hnuteľná vec - Variosynergic 5000, v.č. 24463235, d.z. 2009, miera opotrebenia: opotrebené.
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 5.000,- eur;
Hnuteľná vec - Skrutkový kompresor ALUP SCK 121-8, r.v. 2009, miera opotrebenia: opotrebené.
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 3.500,- eur;
Hnuteľná vec - Tryskací box, r.v. 2009, miera opotrebenia: opotrebené. Umiestnenie: Továrenská
23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 5.000,- eur;
Hnuteľná vec - Elektrický mostový žeriav D2, r.v. 2009, miera opotrebenia: opotrebené. Umiestnenie:
Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 5.000,- eur;
Hnuteľná vec - Kladkostroj 5 ton, r.v. 2009, miera opotrebenia: opotrebené. Umiestnenie: Továrenská
23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 3.000,- eur;
Hnuteľná vec – Mostový žeriav vrátane dráhy 10 ton, r.v. 2009, miera opotrebenia: opotrebené.
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 20.000,- eur;
Hnuteľná vec – Mostový žeriav vrátane dráhy 10 ton, r.v. 2009, miera opotrebenia: opotrebené.
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 20.000,- eur;
Hnuteľná vec – Ploter HP 500, r.v. 2009, miera opotrebenia: opotrebené. Umiestnenie: Továrenská
23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 5.000,- eur;
Hnuteľná vec – Plynové infažiariče – zostava, r.v. 2010, miera opotrebenia: opotrebené. Umiestnenie:
Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 2.000,- eur;
Hnuteľná vec – Rampa pre manipuláciu s materiálom, r.v. 2010, miera opotrebenia: opotrebené,
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 9.000,- eur;
Hnuteľná vec – Ohrňovací lis PELS PKXA315/5600, r.v. 2011, miera opotrebenia: opotrebené,
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 6.000,- eur;
Hnuteľná vec – Vodorovná vyvrtávačka stolová upravená BFP125-000, r.v. 2011, miera opotrebenia:
opotrebené, Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 11.000,- eur;
Hnuteľná vec – Vodorovná vyvrtávačka WHN9 s NC riadením NS250T, r.v. 2011, miera opotrebenia:
opotrebené, Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 5.500,- eur;
Hnuteľná vec – Žeriav 16,5 m 10t, r.v. 2011, miera opotrebenia: opotrebené, Umiestnenie: Továrenská
23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 4.000,- eur;
Hnuteľná vec – Tabuľové nožnice CNTA 3150/16A, r.v. 2011, miera opotrebenia: opotrebené,
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 2.500,- eur;
Hnuteľná vec – Zváračka Variosynergic 5000-2 22230536, r.v. 2011, miera opotrebenia: opotrebené,
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 3.400,- eur;
Hnuteľná vec – Tlaková stanica a rozvod, 00040, r.v. 2012, miera opotrebenia: opotrebené,
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 1.100,- eur;
Hnuteľná vec – Plynové infaržiariče 000041, r.v. 2013, miera opotrebenia: opotrebené, Umiestnenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 9.000,- eur;
Hnuteľná vec – Fotovoltaická elektráreň 99,84 kW, 000042, r.v. 2013, miera opotrebenia: opotrebené,
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 150.000,- eur;
60. Hnuteľná vec - Mlynček na paštéty MC12,000043, r.v. 2013, miera opotrebenia: opotrebené,
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 2.000,- eur;
61. Hnuteľná vec – Odlučovač tukov z polyetylénu RONN-TECH 000044, r.v. 2013, miera opotrebenia:
opotrebené, Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 2.000,- eur;
62. Hnuteľná vec – Sťahovačka kože SEW-Eurodrive 000045, r.v. 2013, miera opotrebenia: opotrebené,
Umiestnenie: Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, Súpisová hodnota: 3.500,- eur.
59.

Správca Úpadcu týmto zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
Úpadcu o dôvod zapísania majetku do súpisu vzťahujúceho sa na súpisové položky majetku pod por. č.
30 až 58 a pod por. č. 60 až 62 (t.j. okrem por. č. 59):
Majetok vo vlastníctve tretej osoby: spoločnosti GSL – SK, s.r.o., so sídlom Továrenská 23/1300, 064 01 Stará
Ľubovňa, IČO: 48 131 482 (ďalej len „Tretia osoba“) nadobudnutý na základe neúčinných právnych úkonov.
Tretia osoba písomným podaním doručeným do kancelárie Správcu dňa 17.04.2019 výslovne vyhlásila, že
v súlade s ust. § 57 ods. 2 a § 80 ods. 1 ZKR bezpodmienečne a bez výhrad uznáva právo Správcu odporovať
právnym úkonom Úpadcu – kúpnym zmluvám zo dňa 08.12.2017, predmetom ktorých bol prevod vlastníckeho
práva k súpisovým položkám majetku pod por. č. 30 až 58 a pod por. č. 60 až 62 a uznáva neúčinnosť týchto
právnych úkonov Úpadcu voči všetkým veriteľom Úpadcu.

Dňa 06.02.2019 bol v Obchodnom vestníku MS SR č. 26/2019 pod značkou záznamu K011008 Správcom
zverejnený zápis spornej poznámky vzťahujúci sa na súpisové položky majetku por. č. 30 až por. č. 40 a na por.
č. 43 až por. č. 55 v prospech tretej osoby: KOREKO PLUS, s.r.o., so sídlom Južná trieda 119, 040 01 Košice,
IČO: 36 181 218.

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

K072859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Pačanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 5/230, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/569/2019 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/569/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správkyne na adrese: Prešov, ul. Hlavná
č. 122, 1. poschodie, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia prosím vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom, tel.č.: +421905175636, e-mail:
judr.surmova@outlook.sk.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K072860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Pačanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 5/230, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/569/2019 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/569/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 21 ZKR oznamujem, že preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške 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; môžu veritelia zložiť
na účet číslo IBAN: SK18 7500 0000 0040 0061 9610 vedený v ČSOB, a.s.
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. Popretie pohľadávky
veriteľom je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bol zložený
preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K072861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Mathiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzany 40, 082 21 Medzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/600/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/600/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca dlžníka Gabriela Mathiová, nar.
06.06.1969, trvale bytom 082 21 Medzany 40, SR, podnikajúci pod obchodným menom Gabriela Mathiová,
IČO 41 064 321, s miestom podnikania 082 21 Medzany 40, SR (ďalej len „dlžník“), v zmysle § 85 ods. 2 zák.
7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárií správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.gula@gmail.com.
JUDr. Marek Gula
správca úpadcu

K072862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Mathiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzany 40, 082 21 Medzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/600/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/600/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu dlžníka Gabriela
Mathiová, nar. 06.06.1969, trvale bytom 082 21 Medzany 40, SR, podnikajúci pod obchodným menom
Gabriela Mathiová, IČO 41 064 321, s miestom podnikania 082 21 Medzany 40, SR (ďalej len „dlžník“), (ďalej
len „úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na
popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že 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.
Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK38 1111 0000 0010 1265 1008, SWIFT: UNCRSKBX.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky
uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie
pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bol zložený
preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.
JUDr. Marek Gula
správca úpadcu

K072863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maskaľ Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stročín 81, 089 01 Stročín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/432/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/432/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Marián Maskaľ, nar. 16.09.1979, trvale bytom 089 01 Stročín 81 týmto
v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v platnom znení (ďalej
len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka
veriteľa:
EX CREDIT, a. s., IČO: 36 572 586, Pribinova 25, 811 09 Bratislava v celkovej výške 182,94 Eur.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K072864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mríz Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokytov pri Humennom 218, 067 13 Rokytov pri Humennom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1954

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: 20.08.2019

Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/57/2017 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/57/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 1. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka
číslo: 615/S, značka správcu S 1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné,
Slovenská republika (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Štefan Mríz, nar. 14.12.1954, trvale bytom
067 13 Rokytov pri Humennom č. 218, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade
s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako
„Verejné ponukové konanie“) na predaj hnuteľnej veci in concreto súpisovej zložky majetku označenej ako

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 807
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 6224 m2
Číslo listu vlastníctva: 777
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 100.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 399
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 1343 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 535
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 3484 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 771
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 1413 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 775/1
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 32936 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 775/2
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 310 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 775/3
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 14 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 775/4
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 164 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 776
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 870 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 777
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 747 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 778/1
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 1219 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 778/2
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 7 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 779/1
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 1039 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 779/2
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 525 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 779/3
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 381 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 780/1
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 41 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 780/2
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 2982 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 780/3
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 113 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 780/4
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 306 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 833
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 1893 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 834
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 12150 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 846
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 2101 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 200.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 897
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 4391 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 898
Druh pozemku: ostatné plochy
Výmera: 1514 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 985
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 22775 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 986
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 935 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 987
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 24793 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1044
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 9720 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1060
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 2827 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1139
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 10690 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1176/1
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 202 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1176/2
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 612 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1176/3
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 111655 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1176/4
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 14 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 10.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1176/5
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 284 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1176/6
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 450 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1176/7
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 130 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1176/8
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 9 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

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

671

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1176/9
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 1 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1480/1
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 118 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1480/2
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 13 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1480/3
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 1381 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1482
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 23705 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1533
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 37477 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1539/1
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 80036 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1539/2
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 211 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1539/3
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 807 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1539/4
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 2 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1539/5
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 6 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1539/6
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 11 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1539/7
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 65 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1539/8
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 2 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1547/1
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 2744 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

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

676

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1547/2
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 10 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1751/4
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 6648 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1757
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 32983 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1785/1
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 8268 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1785/2
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 4383 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1786/1
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 10 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1786/2
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 5118 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1786/3
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 9743 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1786/4
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 450220 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1786/5
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 103505 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1853
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 17388 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1857
Druh pozemku: ostatné plochy
Výmera: 5601 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 1858
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 3994 m2
Číslo listu vlastníctva: 516
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 200.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 989/1
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 23 m2
Číslo listu vlastníctva: 550
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 20.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 989/2
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 549375 m2
Číslo listu vlastníctva: 550
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.08.2019

Súpisná hodnota: 100.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 990/1
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 3447 m2
Číslo listu vlastníctva: 550
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 80.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK
Číslo parcely: 990/2
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 3025 m2
Číslo listu vlastníctva: 550
Katastrálne územie: Ľubiša
Spoluvlastnícky podiel: 11/10635
Súpisná hodnota: 50.- EUR
Deň zaradenia: 27.09.2017

(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa
27.09.2017. (Súpisu majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 232/2017 zo dňa
06.12.2017.

Podmienky Verejného ponukového konania

1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu pätnásť (15)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
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2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 1. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 2OdK/57/2017NEOTVÁRAŤ“.

4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.

5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK27 0200 0000 0041 3477
9855 zábezpeku vo výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako
variabilný symbol záujemca uvedie „2OdK/57/2017“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno
a priezvisko alebo obchodné meno, prípadne IČO.

6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote piatich (5) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.

7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).

8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať. Správca je oprávnený odmietnuť neprimerane nízku ponuku.

9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
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10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.

11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.

12. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.

13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania na príslušnom okresnom úrade katastrálnom odbore.

14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.

15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
K072865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedák František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 254 / 27, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1963
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/221/2017 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/221/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sr, vložka číslo: 615/S, značka správcu S 1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01
Humenné, Slovenská republika správca úpadcu Fedák František, nar. 29.07.1963, trvale bytom 094 14
Sečovská Polianka, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Úpadca“) týmto v dôsledku skutočnosti, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu vyhláseného na majetok Úpadcu v súlade s ustanovením § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje oznámenie o ukončení konkurzu vyhláseného na
majetok Úpadcu.
Oznámením o ukončení konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje.
Podľa ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR „zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov
dlžníka“.
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M&L insolvency, k.s., správca

K072866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urdová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orlov 349, 065 43 Orlov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1977
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/552/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/552/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca úpadcu Viera
Urdová, nar.: 23.04.1977, trvale bytom Orlov 349, 065 43 Orlov, Slovenská republika v zmysle ustanovenia § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
350,- EUR na účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. číslo účtu SK66 0200 0000 0037 3914 8357
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

K072867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urdová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orlov 349, 065 43 Orlov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1977
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/552/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/552/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca
dlžníka Viera Urdová, nar.: 23.04.1977, trvale bytom Orlov 349, 065 43 Orlov, Slovenská republika oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že nahliadnutie do správcovského spisu im bude umožnené v kancelárii
správcu na Námestí slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika v úradných hodinách od 8:00 do 11:00
hod. a od 12:00 do 15:00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu je
potrebné správcovi adresovať písomne na adresu správcovskej kancelárie (Námestie slobody 2/3, 066 01
Humenné, Slovenská republika) alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu office@mli.sk.
M&L insolvency, k.s., správca
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K072868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urdová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orlov 349, 065 43 Orlov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1977
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/552/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/552/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015

Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca dlžníka: Viera Urdová, nar.:
23.04.1977, trvale bytom Orlov 349, 065 43 Orlov, (ďalej aj len ako "dlžník") oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Prešov č. k. 2OdK/552/2019 zo dňa 29.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.148/2019 zo dňa 02.08.2019. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len ako "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania
2OdK/552/2019.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Viera Urdová, date of birth 23.04.1977, domicile Orlov 349, 065 43 Orlov, Slovenská
republika, (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, No. 2OdK/552/2019 dated on 29th of July 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on 02th 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 basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3,
066 01 Humenné, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Prešov
(District Court Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the No. 2OdK/552/2019.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which extent, or
alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his accountings (§ 29 sec. 6
BRA) is determined in the application form by the creditor which is an accounting unit.Previous section is
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor for definite period, with an
intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29 sec. 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
It’s not possile to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured also fill in the registration form
which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of
security and legal cause of security of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured debtor in
former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim
in bankruptcy proceedings in question as well.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in the
registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or the
residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the Slovak
Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed shall not
be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim submitted to the
bankruptcy trustee after the deadline, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does
not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of the
schedule in the Commercial Gazette.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgement of claim.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
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This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the Debtor.
M&L insolvency, k.s., správca
M&L insolvency, k.s., trustee

K072869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matvija Adolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovica 210, 082 71 Dubovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1941
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/197/2018 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/197/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sr, vložka číslo: 615/S, značka správcu S 1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01
Humenné, Slovenská republika správca úpadcu Adolf Matvija, nar. 18.06.1941, Dubovica 210, 082 71
Dubovica, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Úpadca“) týmto v dôsledku skutočnosti, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu vyhláseného na majetok Úpadcu v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje oznámenie o ukončení konkurzu vyhláseného na majetok
Úpadcu.
Oznámením o ukončení konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje.
Podľa ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR „zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov
dlžníka“.
M&L insolvency, k.s., správca

K072870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čureja František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1228 / 123, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1959
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/477/2018 S1830
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Okresný súd Prešov
5OdK/477/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sr, vložka číslo: 615/S, značka správcu S 1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01
Humenné, Slovenská republika správca úpadcu František Čureja, nar.: 10.10.1959, trvale bytom Podsadek
123, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Úpadca“) týmto v dôsledku skutočnosti, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu vyhláseného na majetok Úpadcu v súlade s ustanovením § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje oznámenie o ukončení konkurzu vyhláseného na
majetok Úpadcu.

Oznámením o ukončení konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje.

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

M&L insolvency, k.s., správca

K072871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horošová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakovany 81, 083 01 Jakovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/406/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/406/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca vo vyššie uvedenej veci týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do konkurznej
podstaty dlžníka.
Predmet: súpisová zložka č. 2, zahrnutá do súpisu konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní
Obchodného vestníka č. 146/2019 dňa 31.07.2019, K066153.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
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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 právnickej osoby a číslo súpisovej zložky majetku spolu s uvedením mena dlžníka.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK18 0900 0000 0004 9434 9412.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K072872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudák Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sov. hrdinov 373/11, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/186/2018 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/186/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Bc. Marek Figura, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca
majetku dlžníka Michal Hudák, nar.: 02.11.1967, trvale bytom Sov. hrdinov 373/11, 089 01 Svidník, podnikajúci
pod obchodným menom Michal Hudák – GARNET, s miestom podnikania Sov. hrdinov 373/11, 089 01 Svidník,
IČO: 41 704 924 v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.: 5OdK/186/2018 týmto oznamuje,
že dňa 30.07.2019 sa uskutočnila obhliadka priestorov na adrese Sovietskych hrdinov 651/3, Svidník za účelom
identifikácie hnuteľných vecí tvoriacich súpis podstaty zverejnený v OV 22/2019 dňa 31.01.2019 K009376 – súp.
Zložky č. 9 až 13, pričom bolo zistené, že veci podľa svedectiev prítomných sa v týchto priestoroch nenachádzali
a ani ich v týchto priestoroch nikdy nevideli.

Rovnako tak dlžník k uvedenému uviedol, že nemá vedomosť o tom, kde sa uvedené veci v súčasnej dobe
nachádzajú. Ich hodnotu predpokladá nulovú nakoľko boli zakúpené cca pred 10 rokmi.

S ohľadom na uvedené týmto Správca oznamuje, že veci vzhľadom k ich fyzickej neprítomnosti resp.
nepreukázanej existencii, nepatria do súpisu konkurznej podstaty a upravuje doterajší súpis konkurznej podstaty
tak, že súpisové zložky 9 až 13, zverejnené v OV 22/2019 dňa 31.01.2019 K009376 viac netvoria súpis
konkurznej podstaty.

Mgr. Bc. Marek Figura, správca
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K072873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šima Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 410 / 46, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/380/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/380/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Bc. Marek Figura, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca
majetku úpadcu Ján Šima, nar. 23.12.1963, bytom Fučíkova 410/46, 087 01 Giraltovce, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom Ján Šima DUO-PEK, IČO: 34824936, s miestom podnikania Ul. Matice
slovenskej 48, 091 01 Stropkov podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)
oznamuje, že pohľadávka veriteľa
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, v celkovej hodnote
312,50 EUR,
ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
V Prešove dňa 15.08.2019
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K072874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Bilý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 184/34, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/298/2019 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/298/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:

Marek Bilý, nar. 29.01.1985, Slánska 184/34, 08222 Ostrovany, podnikajúci pod obchodným menom Marek Bilý
s miestom podnikania 08222 Ostrovany 178, IČO: 50669559, oznamuje, že

zrušuje
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podľa ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, konkurz vyhlásený na
majetok horeuvedeného dlžníka, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Podľa § 167v ods. 4 Zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, zrušením konkurzu zaniká funkcia
správcu.

Vranov nad Topľou, 15.8.2019

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K072875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Žmijovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 345/16, 059 07 Lendak
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/275/2019 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/275/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:

Pavol Žmijovský, nar. 19.03.1966, Tatranská 345/156, 05907 Lendak, v minulosti podnikajúci pod obchodným
menom Pavol Žmijovský, IČO: 44841353, s miestom podnikania Tatranská 345/156, 05907 Lendak, oznamuje, že

zrušuje

podľa ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, konkurz vyhlásený na
majetok horeuvedeného dlžníka, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Podľa § 167v ods. 4 Zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, zrušením konkurzu zaniká funkcia
správcu.
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Vranov nad Topľou, 15.8.2019

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K072876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Penkov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hrádkom 1130/29, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/258/2019 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/258/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:

Pavol Penkov, nar. 14.02.1987, Pod Hrádkom 1130/29, 08005 Prešov, oznamuje, že

zrušuje

podľa ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, konkurz vyhlásený na
majetok horeuvedeného dlžníka, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Podľa § 167v ods. 4 Zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, zrušením konkurzu zaniká funkcia
správcu.

Vranov nad Topľou, 15.8.2019

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
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správca

K072877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Škop
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 3424 / 25, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/99/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/99/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice, správca dlžníka Igor Škop,
narodený: 27.05.1956, bytom: Lesná 3424/25, 052 01 Spišská Nová Ves, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, písomného
prehlásenia dlžníka ako aj vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku,
ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.
V Košiciach, dňa 12.08.2019
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K072878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Škop
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 3424 / 25, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/99/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/99/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice, správca dlžníka Igor Škop,
narodený: 27.05.1956, bytom: Lesná 3424/25, 052 01 Spišská Nová Ves, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, písomného
prehlásenia dlžníka ako aj vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku,
ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, dňa 12.08.2019
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K072879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Nemčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dovčíková 402, 049 22 Gemerská Poloma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/403/2018 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/403/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V právnej veci dlžníka Marcela Nemčková, nar.: 14.08.1983, bytom: Dovčíková 402, 049 22 Gemerská Poloma,
na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32OdK/403/2018 zo dňa
03.10.2018 v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamujem, že dňa 27.03.2019 bola do kancelárie správcu doručená prihláška jednej nezabezpečenej
pohľadávky veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a Bratislava, IČO: 35 815 256
v zastúpení TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 36 613 843.
Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku v celkovej výške 437,30 EUR.
Správca podstaty týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení bola dňa 04.04.2019 prihlásená pohľadávka veriteľa vo výške 437,30 eur
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 4.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K072880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Nemčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dovčíková 402, 049 22 Gemerská Poloma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/403/2018 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/403/2018
Druh podania:
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: Marcela Nemčková, nar.: 14.08.1983, bytom: Dovčíková 402, 049 22 Gemerská
Poloma, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/403/2018, 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.
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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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 15.08.2019
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K072881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vangorová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 10, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1954
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Študentská 274/1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/82/2018 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/82/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Študentská 274/1, 040 01
Košice, zn. správcu: S1868, správca dlžníka Alžbeta Vangorová, nar. 26.03.1954, bytom Havanská 10, 040
13 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Alžbeta Vangorová, s miestom podnikania Havanská 10,
040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce, IČO: 17 186 285, s ukončenou podnikateľskou činnosťou, ,
v konkurzním konaní vedenom pod sp.zn. 9OdK/82/2018 na Okresnom súde Košice I., týmto vyhlasuje v zmysle
ustanovenia § 167n a p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ponukové konanie na speňaženie nehnuteľného majetku menšej hodnoty .
Kolo: Prvé
Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Železničná 1, 041 90 Košice, IČO:
424995000018
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo správcu dane zriadené rozhodnutím správcu dane č.
695/340/17198/11/Bly zo dňa 03.03.2011 na zabezpečenie daňových nedoplatkov daňového dlžníka. Záložné
právo správcu dane zriadené rozhodnutím správcu dane č. 103742057/2016 zo dňa 17.08.2016 na zabezpečenie
daňových nedoplatkov daňového dlžníka
Poradie zabezpečovacieho práva: záložné právo v prvom poradí
Predmet: súbor nehnuteľností tvoriacich súpisové zložky majetku č.1 až č. 20 v súpise oddelenej podstaty, ktoré
sú zverejnené v obchodnom vestníku SR č. 68/2019 zo dňa 05.04.2019 pod (K029333). Nehnuteľnosti sa
predávajú ako celok, teda ako súbor.
1. Súbor majetku nehnuteľností zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1-20 v súpise oddelenej podstaty
zverejnenej v OV č. 68/2019 (K029333)
· č. 1 až č. 2 nehnuteľnosti zapísané na LV č. 826, obec: Bidovce, k. ú.: Bidovce
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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č. 3 nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1130, obec: Bidovce, k.ú.: Bidovce
č. 4 až č. 8 nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1131, obec: Bidovce, k. ú.: Bidovce
č. 9 nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1208, obec: Bidovce, k.ú.: Bidovce
č. 10 nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1209, obec: Bidovce, k.ú.: Bidovce
č. 11 nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 389, obec: Ďurďošík, k.ú.: Ďurďošík
č. 12 až. č. 20 nehnuteľnosti zapísané na LV č. 653, obec: Bidovce, k. ú.: Bidovce
súpisová hodnota spolu 531,65 Eur

Druh

Výmera
m2

trvalý
trávnatý
610
porast
trvalý
trávnatý
1300
porast
trvalý
trávnatý
3743
porast
orná pôda
21069
orná pôda
1261
orná pôda
419
trvalý
trávnatý
1323
porast
orná pôda
1738
trvalý
trávnatý
84
porast
trvalý
trávnatý
830
porast
orná pôda
7981
lesný pozemok 4723
trvalý
trávnatý
1593
porast
trvalý
trávnatý
4701
porast
lesný pozemok 6010
trvalý
trávnatý
920
porast
trvalý
trávnatý
300
porast
orná pôda
4648
orná pôda
3160
orná pôda
800

v

Nehnuteľnosti - pozemky
Katastrálne
Štát Obec
územie

Číslo
LV

Parcela
registra

Parcelné
číslo

Podiel

Súpisová hodnota v
EUR

SR Bidovce Bidovce

826

E

1362/20

1/165

0,50 €

SR Bidovce Bidovce

826

E

1363/18

1/165

1,00 €

SR Bidovce Bidovce

1130

E

1362/13

1/165

27,00 €

SR Bidovce Bidovce
SR Bidovce Bidovce
SR Bidovce Bidovce

1131
1131
1131

E
E
E

1366/1
1372/5
1373/22

1/66
1/66
1/66

103,20 €
6,20 €
2,00 €

SR Bidovce Bidovce

1131

E

1373/23

1/66

2,60 €

SR Bidovce Bidovce

1131

E

1373/24

1/66

8,50 €

SR Bidovce Bidovce

1208

E

1362/21

1/165

0,50 €

SR Bidovce Bidovce

1209

E

1361

1/165

0,65 €

SR Ďurďošík Ďurďošík
SR Bidovce Bidovce

389
653

E
E

110/14
1027

144/4752 78,20 €
1/66
107,30 €

SR Bidovce Bidovce

653

E

1362/14

1/66

3,20 €

SR Bidovce Bidovce

653

E

1363/1

1/66

9,50 €

SR Bidovce Bidovce

653

E

1365

1/66

136,60 €

SR Bidovce Bidovce

653

E

1372/2

1/66

1,80 €

SR Bidovce Bidovce

653

E

1373/3

1/66

0,60 €

SR Bidovce Bidovce
SR Bidovce Bidovce
SR Bidovce bidovce

653
653
653

E
E
E

1378/2
1378/35
1378/46

1/66
1/66
1/66

22,80 €
15,50 €
4,00 €

V súlade s udeleným záväzným pokynom zo dňa 26.04.2019 od zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika –
daňový úrad Košice, Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 424995000018 a v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1
ZKR správca zabezpečuje speňaženie vyššie uvedeného nehnuteľného majetku ako hnuteľnej vec za
nasledovných podmienok I. kola verejného ponukového konania.
Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
Predmet ponukového konania sa speňažuje ako jeden súbor majetku ( § 167p ods. 1 ZKR), pričom prednosť má
najvyššia ponuka. Správca upozorňuje záujemcu, že pri zapísaní nehnuteľností do katastra nehnuteľností môže
katastrálny úrad požadovať splnenie podmienky (povinnosti) podľa Zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.
Súpisová hodnota majetku: 531,65€
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku (do
15.00 hod.) – vyhlásenie ponukového konania sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po zverejnení v OV.
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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Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu,
predmetu záujmu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky
voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Záujemcovia o kúpu na
ponuke uvedú svoje identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
č. občianskeho preukazu, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby
uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky
a.
b.
c.
d.

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 30%
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,
e. Najnižšia suma cenovej ponuky v 1. kole ponukového konania je minimálne 100% súpisovej hodnoty
ponúkaného súboru majetku.
f. Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu vedeného v Tatra banka, a.s., č.
účtu IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304 6193 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu
(100%) a variabilný symbol 9822018.
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. Správca poučuje
prípadných záujemcov, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Záujemca je pritom oprávnený do verejného
ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku
na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods. 2 ZKR
za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Náklady spojené s prevodom 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 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V
lehote do 14 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.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ č.k.: 9Odk/82/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
Tel. kontakt pre prípadné dotazy je 0948 232 002, alebo email: spravca@sisak-partners.sk
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., Študentská 274/1, 040 01
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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Košice.

SISÁK & PARNTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing. Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K072882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vinca Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 319 / 18, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/306/2019 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/306/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martin Morochovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Vinca, narodený: 22.6.1968, bytom:
Rožňavská 319/8, 04001 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Vinca, s miestom podnikania:
Rožňavská 319/18, 04011 Košice – Západ, IČO: 41423941, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
9.9.2015, oznamuje v zmysle § 167l ods. 3 ZKR, že zapísal do zoznamu pohľadávok nezabezpečené pohľadávky
doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 82108 Bratislava, IČO:
542097902, Boulevard Haussmann 1, Paríž, Francúzsko
Celková prihlásená suma: 13082,30 €
JUDr. Martin Morochovič
správca

K072883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vinca Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 319 / 18, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/306/2019 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/306/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka: Peter Vinca, narodený: 22.6.1968, bytom: Rožňavská 319/8, 04001
Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Vinca, s miestom podnikania: Rožňavská 319/18, 04011
Košice – Západ, IČO: 41423941, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 9.9.2015, po tom čo zistil, že
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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konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Morochovič
správca

K072884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ruschová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 1304/9, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/207/2019 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/207/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 2
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – Renault Clio, EČV: SN142BY
Približný rok výroby: Umiestnenie: Luzern, Švajčiarsko
Stav opotrebovanosti: nepojazdné
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 100,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 11.07.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
Ing. Ján Simko, správca

K072885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čergel Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 1376 / 5, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/233/2019 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/233/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 30OdK/233/2019 zo dňa 6.8.2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 154/2019 dňa 12.08.2019 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter
Čergel, narodený: 22.09.1956, bytom: Levočská 1376/5, 040 12 Košice a do funkcie správcu ustanovil Ing.
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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Zuzanu Baumöhl Schwartzovú, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286.
V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkurzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Vojenská 12, 040 01 Košice, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 09:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského
spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0903 389 774, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: spravca@schwartzova.sk

K072886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ungvarský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 508, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1988
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:
9 OdK/39/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Duhoň, správca dlžníka : Peter Ungvarský, nar. 03.03.1988, trvale bytom Štúrova 508, 078 01
Sečovce, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov ( ďalej len "ZKR" )
oznamuje:
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 14.02.2019, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR ), v súlade s ustanovením § 167 v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Peter Ungvarský, nar. 03.03.1988, trvale bytom Štúrova 508, 078 01
Sečovce sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Peter
Ungvarský, nar. 03.03.1988, trvale bytom Štúrova 508, 078 01 Sečovce, uznesením Okresného súdu Košice I.
č.k. 9 OdK/39/2019 zo dňa 05.05.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 88/2019 dňa 09.05.2019, v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e.
V Košiciach 15.08.2019

Ing. Peter Duhoň, správca

K072887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čergel Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 1376 / 5, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/233/2019 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/233/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca dlžníka Peter Čergel, narodený: 22.09.1956, bytom: Levočská
1376/5, 040 12 Košice týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa, že preddavok na trovy konania vo výške 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 sú povinní preddavok na trovy konania zložiť na účet vedený v Raiffeisen banke, a.s., IBAN
SK73 1100 0000 0080 1712 9894, ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.

K072888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Samko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 39, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1974
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:
30 OdK/86/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Duhoň, správca dlžníka : František Samko, nar. 20.02.1974, trvale bytom Nováčany 39, 044 21
Nováčany, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v
znení neskorších predpisov ( ďalej len "ZKR" )
oznamuje:
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 05.11.2018, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR ), v súlade s ustanovením § 167 v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : František Samko, nar. 20.02.1974, trvale bytom Nováčany 39, 044 21
Nováčany sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : František
Samko, nar. 20.02.1974, trvale bytom Nováčany 39, 044 21 Nováčany, uznesením Okresného súdu Košice I.
č.k. 30 OdK/86/2019 zo dňa 09.04.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 75/2019 dňa 16.04.2019, v
súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e.
V Košiciach 15.08.2019

Ing. Peter Duhoň, správca

K072889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunová Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 12, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/182/2019 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/182/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

Mgr. Stanislav Praskai, sídlo kancelárie: Vrátna 28, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: Klaudia Dunová, narodená 30.12.1986, bytom Podjavorinskej 12, 040 11 Košice, konkurzné konanie
vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 30OdK/182/2019, 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.
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.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K072890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarlota Bendžáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budulov 39, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1980
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:
31 OdK/163/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Duhoň, správca dlžníka : Šarlota Bendžáková, nar. 06.06.1980, trvale bytom Budulov 39, 045 01
Moldava nad Bodvou, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov ( ďalej len "ZKR" )
oznamuje:
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 21.02.2019, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR ), v súlade s ustanovením § 167 v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Šarlota Bendžáková, nar. 06.06.1980, trvale bytom Budulov 39, 045 01
Moldava nad Bodvou sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Šarlota
Bendžáková, nar. 06.06.1980, trvale bytom Budulov 39, 045 01 Moldava nad Bodvou, uznesením Okresného
súdu Košice I. č.k. 31 OdK/163/2019 zo dňa 15.04.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 78/2019 dňa
23.04.2019, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e.
V Košiciach 15.08.2019

Ing. Peter Duhoň, 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

704

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

K072891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pulko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 1645/1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/258/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/258/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Milan Pulko, nar. 06.06.1976, bytom Zimná 1645/1, 075 01 Trebišov,
podnikajúci pod obchodným menom Milan Pulko, s miestom podnikania: Zimná 1645/1, 075 01 Trebišov, IČO:
44 523 416 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 14.09.2010, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem
súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ust. 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 nepatrenými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto 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 v y z ý v a 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.

V Košiciach dňa 15.08.2019

JUDr. Jozef Vaško, správca

K072892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bydlo Oto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinkova 616 / 12, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1962
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/393/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/393/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vo vyššie uvedenej
konkurznej veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, v pracovných
dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod.
do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese:
vierabodovake@gmail.com.
JUDr. Viera Baulovičová Bodová , správca

K072893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bydlo Oto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinkova 616 / 12, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/393/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/393/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, týmto vo
vyššie označenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) v
spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK72 0900 0000 0051 4996 0731
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K072894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bydlo Oto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinkova 616 / 12, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/393/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/393/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 15.08.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K072895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Olexa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liesková 53, 079 01 Krišovská Liesková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/172/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/172/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Peter Olexa, nar. 28.09.1981, bytom Liesková 53, 079 01 Krišovská
Liesková, podnikajúci pod obchodným menom Peter Olexa, s miestom podnikania 079 01 Krišovská Liesková 53,
IČO: 41 876 890, s ukončenou podnikateľskou činnosťou, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis
majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ust. 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 nepatrenými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto 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 v y z ý v a 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.

V Košiciach dňa 15.08.2019
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JUDr. Jozef Vaško, správca

K072896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudy Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 724/11, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/239/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/239/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Kotus, správca dlžníka Viktor Dudy, narodený: 07.11.1948, bytom: Cintorínska 724/11, 056 01
Gelnica, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať
do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Žižkova 6, 040 01 Košice, počas stránkových hodín
v dňoch Po – Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka
na nahliadanie do spisu zasielajte písomne na emailovú adresu office@ak-kotus.sk alebo telefonicky na tel. č.
055/6771044.
JUDr. Vladimír Kotus, správca

K072897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudy Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 724/11, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/239/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/239/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Kotus, správca dlžníka: Viktor Dudy, narodený: 07.11.1948, bytom: Cintorínska 724/11, 056 01
Gelnica, v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len ZKR ) zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky. Účet je vedený vo VÚB banke, a.s.
V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN: SK97 0200 0000 0028 8005 4398
vedený v peňažnom ústave VÚB banke a, a. s, na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b) tohto ustanovenia
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

JUDr. Vladimír Kotus, správca
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K072898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudy Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 724/11, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/239/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/239/2019
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
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V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka Viktor Dudy, narodený: 07.11.1948, bytom: Cintorínska 724/11,
056 01 Gelnica, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn.
30OdK/239/2019 uverejneným v Obchodnom vestníku č. 157/2019 dňa 15.08.2019, vyhlásený konkurz a za
správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír Kotus.

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 debtor Viktor Dudy, narodený: 07.11.1948, bytom: Cintorínska 724/11,
056 01 Gelnica, our duty is to inform you, that District Court in Košice I., No. 30OdK/239/2019 and promulgated in
the Commercial bulletin No. 157/2019 from 15.08.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Vladimír Kotus as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).

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

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

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

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

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

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

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

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

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;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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;
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

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.

JUDr. Vladimir Kotus, správca (administrator)
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K072899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ducárová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 462/6, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/79/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/79/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriel Šoltés, správca konkurznej podstaty dlžníka Alena Ducárová, narodená: 20.02.1976, bytom:
Laborecká 462/6, 040 11 Košice týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
9OdK/79/2019S1763 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 08:00 - 11:30 12:00 - 16:00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421908620777, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
judrsoltes.spravca@gmail.com
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K072900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ducárová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 462/6, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/79/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/79/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Košice I uznesením sp. zn.: 9OdK/79/2019 - 24 zo dňa 08.08.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Alena Ducárová, narodená: 20.02.1976, bytom: Laborecká 462/6, 040 11 Košice a ustanovil do funkcie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Gabriel Šoltés, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1763 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071 01 Michalovce.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK18 7500 0000 0040 2666
7602 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Alena Ducárová.
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 podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
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.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca
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K072901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ducárová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 462/6, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/79/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/79/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»

(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’

(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»

(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
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(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(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»

(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. mája 2015, ako správca dlžníka:
Alena Ducárová, narodená: 20.02.1976, bytom: Laborecká 462/6, 040 11 Košice, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 9OdK/79/2019-24 zo dňa 08.08.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Košice I,
proc. no. 9OdK/79/2019-24 from August 08, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Alena Ducárová, date of birth 20.02.1976, domicile Laborecká 462/6, 040 11 Košice, Slovak republic (hereinafter
only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 156/2019 z 14.08.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 15.08.2019.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV
156/2019 from August 14, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
August 15, 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 „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).

1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 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 (§ 166c ZKR).

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 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 (§ 166c BRA).

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan 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 credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

717

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Štefánikova
76, 071 01 Michalovce, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. 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).

6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Gabriel Šoltés, offices
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

7. 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).

7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).

8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
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name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

9. 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).

9. 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).

10. 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).

10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

11. Pohľadávka sa uplatňuje 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).

11. 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 truste by the conversion accordingto 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 as 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).

12. 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).

12. 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).

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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13. 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).

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

14. 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).

15. 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 Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

15. 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 Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Gabriel Šoltés, bankruptcy trustee

K072902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 210, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1961
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/399/2019 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/399/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka Ĺudmila Balogová, narodená 17.02.1961, bytom Žbince 210, 072 16 Žbince,
týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom
popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB
a.s..
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„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 odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„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.“
LexCreditor k.s.

K072903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 210, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1961
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/399/2019 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/399/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Ĺudmila Balogová, narodená 17.02.1961, bytom Žbince 210, 072 16 Žbince,
oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jantárová 30, 040 01
Košice, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame
dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel.
čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K072904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slepčíková Ludmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benadova 907/25, 040 22 Košice - Dargovských Hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/397/2019 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/397/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Ludmila Slepčíková, nar.: 18.03.1955, bytom: Benadova 907/25,
040 22 Košice – Dargovských hrdinov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu
vedeného v tejto veci pod sp.zn.: 26OdK/397/2019 S1281 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Thurzova č.
6, 040 01 Košice, a to v pracovných dňoch v úradných hodinách od 8,00 hod do 12,00 hod a od 13,00 hod do
15,00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom: anitakrcova@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle: 0908 520 707. Elektronická schránka na
doručovanie je E 0006172556.
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, správca
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K072905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slepčíková Ludmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benadova 907/25, 040 22 Košice - Dargovských Hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/397/2019 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/397/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Ludmila Slepčíková, nar.: 18.03.1955, bytom: Benadova 907/25,
040 22 Košice – Dargovských hrdinov oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I,
č.k.: 26OdK/397/2019 v zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v mBank S.A.; číslo účtu IBAN: SK66 8360 5207 0042 0637 4495.
Poučenie:
1. 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.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na
trovy konania.
5. 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.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, správca

K072906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lévai Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová ulica 375 / 25, 076 35 Somotor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/211/2019 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/211/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o ponukovom konaní
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD. správca majetku Július Lévai, narodený: 25.04.1957, bytom: Agátová
375/25, 076 35 Somotor, v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
32OdK/211/2019 v zmysle § 167n ods. 1, veta druhá, zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov ponúka v I. kole ponukového konania nehnuteľnosť – pozemok – trvalé trávnaté
porasty, parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 665/4 o výmere 1 246
m2, nachádzajúci sa v okrese : Trebišov, obci SOMOTOR, v katastrálnom území Véč, zapísaný na liste
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vlastníctva číslo 801, spoluvlastnícky podiel 1/1 a, ktorý bol zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty dlžníka a zverejnené v súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV
129/2019 dňa 08.07.2019 nasledovne:

Názov

p.č.

Pozemok 1

Druh
pozemku

Výmera
v m2

Okres

Trvalé
trávnaté
porasty

1246

Trebišov SOMOTOR Véč

Obec

Kat.
Číslo
listu Číslo
územie vlastníctva
parcely
801

665/4

Typ
parcely
(E/C)

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota
majetku v EUR

E

1/1

1.000,-

Podmienky speňažovania:
Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku v lehote 10
kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň určený
v podmienkach ponukového konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to ani
v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet
vedený v Raiffeisen banke a.s., IBAN SK73 1100 0000 0080 1712 9894, variabilný symbol 322112019. Záloha
musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie cenových ponúk.
Náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k hnuteľnej veci hradí záujemca.
Písomná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu
2. aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne
overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo
cestovného pasu
3. ponúknutú kúpnu cenu za nehnuteľnosť
4. doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu
5. oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia zálohy
Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu (Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., Vojenská
12, 040 01 Košice) v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ sp. zn. 32OdK/211/2019 NEOTVÁRAŤ“.
Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.
Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu; ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
Bližšie informácie o ponukovom konaní je možné poskytnúť osobne, na základe individuálnej dohody na tel. č.
0951 204 991 alebo e-mailovej adrese office@schwartzova.sk
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K072907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoltes Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poludníková 1455 / 6, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/265/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/265/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka:Gabriel Šoltes, narodený: 25.09.1984, bytom:
Poludníková 1455/6, 040 12 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel Šoltes, s miestom podnikania:
Dénešova 2, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 43 103 987, s pozastavenou činnosťou, vzhľadom na skutočnosť,
že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, podľa ustanovenia §167v zákona číslo 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka: Gabriel Šoltes, narodený: 25.09.1984, bytom: Poludníková 1455/6, 040 12 Košice, podnikajúci pod
obchodným menom: Gabriel Šoltes, s miestom podnikania: Dénešova 2, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 43
103 987, s pozastavenou činnosťou, sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka: Gabriel Šoltes, narodený: 25.09.1984, bytom: Poludníková 1455/6, 040 12 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel Šoltes, s miestom podnikania: Dénešova 2, 040 23 Košice-Sídlisko
KVP, IČO: 43 103 987, s pozastavenou činnosťou, zrušuje.
JUDr. František Kočka, správca

K072908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anton Danko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebišov _, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/388/2019 S 1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/388/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ivan Hric, so sídlom: Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, značka správcu S 1886 ako
správca dlžníka: Ing. Anton Danko, nar. 05.01.1971, bytom: Trebišov, 075 01 Trebišov, podnikajúci pod
obchodným menom:: Ing. Anton Danko, s miestom podnikania: 17. novembra 1862/4, 075 01 Trebišov, IČO:
44 925 905 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.12.2009 v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Košice I. pod sp.zn. 31OdK/388/2019 oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na vyššie uvedenej adrese v pracovných dňoch
počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:30 hod. do 16:30 hod. Žiadosť o nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t.č.: +421 918 931 021 alebo
elektronicky na emailovej adrese: spravca@advokathric.eu.
V Spišskej Novej Vsi dňa 15.08.2019
JUDr. Ivan Hric, správca
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K072909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anton Danko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebišov _, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/388/2019 S 1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/388/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 06.08.2019, sp.zn. 31OdK/388/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Ing. Anton Danko, nar. 05.01.1971, bytom: Trebišov, 075 01 Trebišov, podnikajúci pod obchodným
menom:: Ing. Anton Danko, s miestom podnikania: 17. novembra 1862/4, 075 01 Trebišov, IČO: 44 925 905
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.12.2009. Predmetným uznesením som bol zároveň ustanovený
do funkcie správcu dlžníka. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 154/2019 zo dňa 12.08.2019
V súlade s § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak na účet správcu v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
V súlade s § 32 odsek 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „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.“
V súlade s § 32 odsek 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr do uplynutia základnej
prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na
ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 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 podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia
súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti
zložiteľovi.“
Týmto oznamujem číslo účtu, na ktoré sa skladá kaucia za každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, číslo účtu v tvare IBAN: SK51 8330 0000 0024 0146 4550. Ako variabilný symbol uvedie
zložiteľ kaucie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Spišskej Novej Vsi dňa 15.08.2019

JUDr. Ivan Hric, správca

K072910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Janka Juhászová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie L. Novomeského 1224/1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/296/2019 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/296/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Biroš, správca dlžníka: Ing. Janka Juhászová, nar. 24.05.1958, bytom: Námestie L. Novomeského
1224/1, 040 01 Košice, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých dlžníkom, dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach, 15.08.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca

K072911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierova 6 / 9, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1989
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/304/2019 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/304/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka Peter Goroľ, nar.: 30.06.1989, bytom: Mierová 6, 072 22 Strážske
oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 31OdK/304/2019, že dlžník
nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

K072912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sokoliová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorkinova 761/6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/226/2019 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/226/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31OdK/226/2019 zo dňa 16.05.2019 ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 97/2019 zo dňa 22.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Eva Sokoliová,
narodená: 01.05.1952, bytom: Dvorkinova 761/6, 040 22 Košice. Týmto Uznesením som bola ustanovená za
správcu podstaty Dlžníka.
Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca týmto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR). Týmto oznámením sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K072913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šrobár Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Ľ. Štúra 945 / 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/289/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/289/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty dlžníka: Pavol Šrobár, narodený: 27.07.1966, bytom:
Ľudovíta Štúra 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Šrobár ACADEMY, s
miestom podnikania: Ľ.Štúra 2, 045 01 Moldava nad Bodvou IČO: 32705191 s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 11.05.2009, podľa ustanovenia § 167j v spojení s § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka. Na základe
zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom, inými
osobami, ktoré poskytli správcovi súčinnosť, ďalšieho šetrenia vykonaného správcom, v zmysle § 166i zákona
číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, som nezistil žiaden majetok, ktorý
by podliehal konkurzu, podľa § 167h zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov.

K072914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urrová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klimkovičova 1240/22, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/397/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/397/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Monika Urrová, narodená: 06.06.1965, bytom:
Klimkovičova 1240/22, 040 23 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Timonova 13, 040 01 Košice, počas
stránkových hodín, a to v pracovných dňoch Po - Pia od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať na uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle
055/622 1992.

K072915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urrová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klimkovičova 1240/22, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/397/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/397/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Monika Urrová, narodená: 06.06.1965, bytom:
Klimkovičova 1240/22, 040 23 Košice, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) a § 167l ods. 5 zákona číslo
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem nasledovné číslo
bankového účtu IBAN: SK55 7500 0000 0040 0787 6484, BIC: CEKOSKBX, vedený v Československá obchodná
banka, a.s., na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom. Kauciu možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí
byť zložená samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive
a bol zložený preddavok na trovy konania v zákonom stanovenej výške, s uvedením spisovej značky
predmetného konkurzného konania a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

K072916
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:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/24/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/24/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 1. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Úpadca: RETOP s.r.o., so sídlom Thurzova 6, 040 01 Košice, IČO: 31 709 311
Miesto konania: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka konkurzného konania: 26K/24/2018
Dátum konania: 09.08.2019
Čas konania: 10:30
Prítomní:
a. Predseda zasadnutia: Mgr. Martin Molnár, komplementár, FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.,
správca konkurznej podstaty, značka správcu S1752
b. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
c. UniCredit Leasing Slovakia, a.s. v zast. Nosko & Partners s.r.o.
d. Mesto Hanušovce nad Topľou v zast. Mgr. Miroslav Pilát
Program zasadnutia:
1. Prezencia
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver

1. Prezencia
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Správca konkurznej podstaty úpadcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. konštatuje, že zvolanie
zasadnutia veriteľského výboru bolo uskutočnené v súlade s ust. § 38 ods. 1 ZKR, za účelom voľby predsedu
veriteľského výboru.
Správca ako zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru konštatuje, že zasadnutia veriteľského výboru sa
zúčastnili členovia veriteľského výboru Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (ďalej len „SZRB“) UniCredit
Leasing Slovakia, a.s. a Mesto Hanušovce nad Topľou, a to na účely hlasovania písomným hlasovaním „per
rollam“.
Člen veriteľského výboru SZRB doručil písomné hlasovanie „per rollam“ k bodu 2. Programu zasadnutia zo dňa
06.08.2019 správcovi dňa 07.08.2019.
Člen veriteľského výboru UniCredit Leasing Slovakia, a.s. doručil písomné hlasovanie „per rollam“ k bodu 2.
Programu zasadnutia zo dňa 06.08.2019 správcovi dňa 06.08.2019.
Člen veriteľského výboru Mesto Hanušovce nad Topľou doručil písomné hlasovanie „per rollam“ k bodu 2.
Programu zasadnutia zo dňa 08.08.2019 správcovi dňa 09.08.2019.
Predseda zasadnutia skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný v súlade s § 38 ods. 2 ZKR, nakoľko
sú prítomní všetci jeho členovia.
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Predseda zasadnutia navrhol, aby sa predsedom veriteľského výboru stal veriteľ Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420.
Predseda zasadnutia konštatuje, že v zmysle § 38 ods. 3 ZKR, na účely uznašaniaschopnosti sa hlasujúci
členovia veriteľského výboru považujú za prítomných. Toto právo v zmysle § 38 ods. 3 ZKR pred samotným
zasadnutím veriteľského výboru využili všetci 3 členovia veriteľského výboru.
Hlasovanie:
Za: 3 hlasy (SZRB, UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Mesto Hanušovce nad Topľou)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Predseda zasadnutia skonštatoval, že bol dosiahnutý súhlas nadpolovičnej väčšiny členov veriteľského výboru
a veriteľský výbor prijal nasledovné

UZNESENIE č. 1/2019 zo dňa 09.08.2019:
Veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka,
a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420
3. Záver
Zápisnicu z prvého zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do 5
dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Košice I do konkurzného spisu
a správcovi. Ďalšie zasadnutia veriteľského výboru zvoláva podľa potreby jeho člen alebo správca. Písomnosti
určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu jeho predsedu a taktiež e-mailom všetkým členom
veriteľského výboru. Predseda zasadnutia ukončil zasadnutie o 10:45 hod.
V Bratislave, dňa 09.08.2019
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
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.............................................
predseda veriteľského výboru

K072917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dandáš Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ulica 229 / 4, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/387/2019 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/387/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Rastislav Dandáš, narodený: 11.11.1981, bytom: Staničná 229/4,
076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn.
31OdK/387/2019, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie
správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame
vopred si dohodnúť na tel. č. 055/7296116 alebo e-mailom na adrese: bodnar@bodnarlegal.sk.

K072918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dandáš Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ulica 229 / 4, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/387/2019 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/387/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Rastislav Dandáš, narodený: 11.11.1981, bytom: Staničná 229/4,
076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn.
31OdK/387/2019, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 167l ods. 5 ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia
svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR v spojení s § 167l ods. 5 ZKR, že
preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 19 ZKR sú povinní zložiť na účet IBAN: SK84 8120 0000 0000 2783
6924 vedený v Privatbanka, a.s. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a do správy pre prijímateľa uviesť spisovú značku konkurzného
konania.

K072919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Šumanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianska 2711/50, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1961
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/103/2018 S1651
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: 20.08.2019

Okresný súd Košice I
9Odk/103/2018
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky majetku:
1.) pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, par. č. 544/13, druh pozemku: trvalý trávnatý
porast, výmera 919 m2, zapísaný na LV č. 782 vedenom Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor,
obec MATYSOVÁ, okres Stará Ľubovňa, katastrálne územie Matysová, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Súpisová hodnota majetku: 500,- €.
2.) pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, par. č. 582/4, druh pozemku: vodná plocha,
výmera 15 m2, zapísaný na LV č. 782 vedenom Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, obec
MATYSOVÁ, okres Stará Ľubovňa, katastrálne územie Matysová, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Súpisová hodnota majetku: 5,- €.

K072920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pulko Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 1645 / 5, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/398/2019 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/398/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Hadušovský, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jaroslav Pulko, nar. 26.07.1968, bytom:
Zimná 1645/5, 075 01 Trebišov, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku možno nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Ul. Cyrila a Metoda č. 2, 048
01 Rožňava, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosť
o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo na tel. č.
058/732 94 64, 0902 660 505, e mail: fhadusovsky@gmail.com
JUDr. František Hadušovský, správca

K072921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pulko Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 1645 / 5, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/398/2019 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/398/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNAM O ÚČTE NA ZLOŽENIE KAUCIE NA POPIERANIE POHĽADÁVKY INÉHO VERITEĽA
JUDr. František Hadušovský, správca úpadcu: Jaroslav Pulko, nar. 26.07.1968, bytom: Zimná 1645/5, 075 01
Trebišov , občan SR, týmto v zmysle ustanovenia 167l ods.5 v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 písm.b/ zákona
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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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno
skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:
UniCredit Bank, a.s., IBAN: SK1011110000006692089006, VS – číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu
pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie č. konkurzného konania, a svoje označenie spôsobom neumožňujúcim
jeho zámenu s iným veriteľom a to IČO, alebo rodné číslo. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatne.
JUDr. František Hadušovský, správca

K072922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredný riadok 477/17, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/397/2019 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/397/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31OdK/397/2019 zo dňa 09.08.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 157/2019 zo dňa 15.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Helena Horváthová, nar.
18.09.1972, bytom: Stredný riadok 477/17, 053 33 Nálepkovo a zároveň do funkcie správcu podstaty bol
ustanovený JUDr. Juraj BIROŠ, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice.
Podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a podľa § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z.
o správcoch, správca oznamuje, že do správcovského spisu sp. zn. 31OdK/397/2019 možno nahliadať na adrese
kancelárie správcu v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu so správcom: 055/6226252, mobil:
0905647948, e-mail: biros@atknet.sk.

V Košiciach, 15.08.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca

K072923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredný riadok 477/17, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/397/2019 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/397/2019
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
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Juraj BIROŠ, správca dlžníka: Helena Horváthová, nar. 18.09.1972, bytom: Stredný riadok 477/17, 053 33
Nálepkovo, sp. zn. 31OdK/397/2019, oznamuje, že v v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžno skladať
kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa. Kauciu možné zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu IBAN SK41 1100 0000 0029 2883 4159, vedený v Tatrabanke a.s.
Výška kaucie: 350,00 Eur
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,00 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Košiciach, 15.08.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca

K072924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredný riadok 477/17, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/397/2019 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/397/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Helena Horváthová, nar. 18.09.1972, bytom: Stredný riadok 47717, 053 33 Nálepkovo (ďalej len "dlžník"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31OdK/397/2019 zo dňa 09.08.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
157/2019 dňa 15.08.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Juraj Biroš,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rázusova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika k číslu konania 31OdK/397/2019. 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. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže yť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
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According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Helena Horváthová, born on 18.09.1972, adress: Stredný riadok 477/17, 053 33
Nálepkovo, Slovak Republic (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the
resolution of the District Court Košice I, No. 31OdK/397/2019 dated on 09th of August 2019 bankruptcy procedure
was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial
bulletin of Slovak republic No. 157/2019 on 15th 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
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Juraj Biroš, Rázusova 1, 040 01 Košice, Slovak Republic to the No. 31OdK/397/2019. 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
puti nto the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not
alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange
rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National
Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by
the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.

V Košiciach, dňa 15.08.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca/trustee

K072925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kožár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starý jarok 637 / 47, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/366/2019 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/366/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, správca podstaty týmto v zmysle § 32
ods. 7 písm. b) ZKR, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno v tejto konkurznej veci zložiť preddavok na
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. 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. Preddavok je potrebné zložiť na účet číslo
SK98 0200 0000 0029 7525 7358 vedený v VÚB a.s.. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok, do poznámky je potrebné uviesť označenie veriteľa, ktorý preddavok
zložil.

JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca
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K072926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mochňaková Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatá 309/13, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/334/2019 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/334/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, správca podstaty týmto v zmysle § 32
ods. 7 písm. b) ZKR, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno v tejto konkurznej veci zložiť preddavok na
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. 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. Preddavok je potrebné zložiť na účet číslo
SK98 0200 0000 0029 7525 7358 vedený v VÚB a.s.. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok, do poznámky je potrebné uviesť označenie veriteľa, ktorý preddavok
zložil.

JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca

K072927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 470 / 15, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/362/2019 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/362/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, správca podstaty týmto v zmysle § 32
ods. 7 písm. b) ZKR, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno v tejto konkurznej veci zložiť preddavok na
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. 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. Preddavok je potrebné zložiť na účet číslo
SK98 0200 0000 0029 7525 7358 vedený v VÚB a.s.. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok, do poznámky je potrebné uviesť označenie veriteľa, ktorý preddavok
zložil.

JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca
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K072928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 470 / 15, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/362/2019 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/362/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, správca podstaty týmto oznamuje,
že v označenej konkurznej veci majú účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod.
a od 13,00 hod. do 16,00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle tel.: 0903 427 454.

JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca

K072929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kožár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starý jarok 637 / 47, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/366/2019 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/366/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, správca podstaty týmto oznamuje,
že v označenej konkurznej veci majú účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod.
a od 13,00 hod. do 16,00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle tel.: 0903 427 454.

JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca

K072930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mochňaková Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatá 309/13, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/334/2019 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/334/2019
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, správca podstaty týmto oznamuje,
že v označenej konkurznej veci majú účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod.
a od 13,00 hod. do 16,00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle tel.: 0903 427 454.

JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca

K072931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcinová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 850/3, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/49/2019 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/49/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, správca podstaty dlžníka: Marcinová
Mária (22.02.1954), Cintorínska 850/3 , 07501 Trebišov, Slovensko, týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.

V Košiciach, dňa 15.08.2019
JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca

K072932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Slišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 627/9, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.1.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/153/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/153/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Renáta Slišková, narodená: 30.1.1962, bytom Osloboditeľov 627/9, 072
22 Strážske, potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

739

Obchodný vestník 160/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.08.2019

V Košiciach 15.8.2019
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K072933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Medviď
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenisejská 43, 040 12 Košice-Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/386/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/386/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Peter Medviď, narodený: 20.07.1968, bytom: Jenisejská 43, 040 12 Košice-Nad Jazerom,
na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32OdK/386/2019 zo dňa
02.08.2019 v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že do správcovského spisu č.
32OdK/386/2019 S1155 možno nahliadnuť v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9:00 - 15:00 hod.
v kancelárii správcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice.
Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno posielať písomne na vyššie
uvedenú adresu, elektronicky e-mailom na: chapcakova@yahoo.com alebo telefonicky na č.: +42155-72 875 44.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K072934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Medviď
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenisejská 43, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice-Nad Jazerom
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/386/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/386/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca dlžníka Peter Medviď, narodený: 20.07.1968, bytom: Jenisejská
43, 040 12 Košice-Nad Jazerom, podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje
veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že preddavok na trovy konania vo
výške 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 sú povinní preddavok na trovy konania
zložiť na účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK48 1100 0000 0026 1477 2477 variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok s doplňujúcou poznámkou: Peter Medviď, kaucia popretia
pohľadávky 32OdK/386/2019.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K072935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Stehlik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bauerova 1206/5, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/280/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/280/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Ján Stehlik, narodený: 18.10.1965, bytom: Bauerova 1206/5, 040 23
Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Stehlik – ZEPO, s miestom podnikania: Bauerova 1206/5, 040
23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 30661625 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 7.12.2017, potom čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach 15.8.2019
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K072936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Szücs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kusín 26, 072 32 Kusín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/259/2018 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/259/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V právnej veci dlžníka Mgr. Ondrej Szücs, narodený: 18.01.1985, bytom: Kusín 26, 072 32 Kusín, na majetok
ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30OdK/259/2018 zo dňa 19.10.2018
v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že dňa 22.01.2019 bola do kancelárie správcu doručená prihláška jednej nezabezpečenej
pohľadávky veriteľa Tomáš Tkáč, Ložín 6, Ložín.
Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku v celkovej výške: 20 000,00 eur.
Podľa ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, 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.
Správca podstaty týmto oznamuje, že 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 bola dňa 07.02.2019
prihlásená pohľadávka veriteľa Tomáš Tkáč, Ložín 6, Ložín zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým
číslom 2.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K072937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Szücs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kusín 26, 072 32 Kusín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/259/2018 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/259/2018
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: Mgr. Ondrej Szücs, narodený: 18.01.1985, bytom: Kusín 26, 072 32 Kusín,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 30OdK/259/2018, 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.
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 15.08.2019
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K072938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Martoňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 14/31, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/166/2018 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/166/2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V právnej veci dlžníka Mária Martoňáková, nar.: 15.08.1977, bytom: Obchodná 14/31, 078 01 Sečovce, na
majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30OdK/166/2018 zo dňa
11.07.2018 v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamujem, že dňa 27.09.2018 bola do kancelárie správcu doručená prihláška jednej nezabezpečenej
pohľadávky veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 –
Michle, IČO: 64 948 242 v zastúpení: HMG LEGAL, s.r.o., Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 35 885 459.
Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku v celkovej výške: 63 309,60 eur.
Podľa ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, 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.
Správca podstaty týmto oznamuje, že 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 bola dňa 11.10.2018
prihlásená pohľadávka veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92
Praha 4 – Michle, IČO: 64 948 242 zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 1.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K072939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Martoňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 14/31, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/166/2018 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/166/2018
Druh podania:
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: Mária Martoňáková, nar.: 15.08.1977, bytom: Obchodná 14/31, 078 01 Sečovce,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 30OdK/166/2018, 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.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, dňa 15.08.2019
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K072940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Rontó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Czabána 4, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/473/2018 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/473/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V právnej veci dlžníka Alexander Rontó, narodený: 01.04.1960, bytom: Sama Czabána 4, 048 01 Rožňava, na
majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31OdK/473/2018 zo dňa
04.12.2018 v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamujem, že dňa 07.02.2019 bola do kancelárie správcu doručená prihláška jednej nezabezpečenej
pohľadávky veriteľa Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, IČO: 00 328 758.
Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku v celkovej výške: 152,97 eur.
Podľa ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, 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.
Správca podstaty týmto oznamuje, že 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 bola dňa 22.02.2019
prihlásená pohľadávka veriteľa Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, IČO: 00 328 758 zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod poradovým číslom 9.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K072941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Rontó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Czabána 4, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/473/2018 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/473/2018
Druh podania:
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: Alexander Rontó, narodený: 01.04.1960, bytom: Sama Czabána 4, 048 01
Rožňava, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 31OdK/473/2018, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
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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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.
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 15.08.2019
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K072942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Gunár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 43, 072 51 Orechová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/469/2018 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/469/2018
Druh podania:
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: Miroslav Gunár, narodený: 10.08.1985, bytom: Orechová 43, 072 51 Orechová,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/469/2018, 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.
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 15.08.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K072943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianna Rončinská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Murgaša 27, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/170/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/170/2019
Druh podania:
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: Marianna Rončinská, narodená: 27.04.1979, bytom: J. Murgaša 27, 071 01
Michalovce, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/170/2019, 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.
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 15.08.2019
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K072944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvetoslava Méčešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Brehom 153/45, 076 05 Brehov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/320/2018 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/320/2018
Druh podania:
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
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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konkurzu na majetok dlžníka: Kvetoslava Méčešová, narodená: 21.10.1962, bytom: Pod Brehom 153/45, 076 05
Brehov, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 31OdK/320/2018, 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.
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 15.08.2019
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca
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